
สรุปผลการรับฟังความคดิเห็นของร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตามแนวทางมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หน้า ๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
สรปุผลการรบัฟงัความคดิเห็น 

ตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
 

สรปุผลการรบัฟงัความคดิเหน็ 
ต่อรา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 
ตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 

 
1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 

1.1 เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

1.2 จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

1.3 เผยแพร่ร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่  
20 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2560  

1.4 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560  

1.5 ช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ การยื่นข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

2. จ านวนครัง้และระยะเวลาในการรบัฟังความคิดเหน็ 
2.๑ น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา จ านวน 3 ครั้ง  
๒.๒ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง  

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
2.๓ รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้ง  

ได้แก่ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2560  
2.๔ จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560  
2.5 ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  
 

3. กลุ่มเปา้หมาย 
3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
3.3 หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3.4 นักวิชาการ 
3.5 องค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs) 
3.6 ผู้ประกอบการและภาคเอกชน 
3.7 ประชาชน 
๓.๘ อ่ืน ๆ เช่น สปท. เป็นต้น 
 

4. ประเดน็ทีม่ีการรบัฟังความคดิเหน็ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้งฉบับ 



-๓- 
 

 

 
 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
น าร่างพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เผยแพรผ่่านเวบ็ไซต์กระทรวง เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ จากทุกภาคสว่น 
 
 

 



-๔- 
 

 
ที่มา  http://www.onep.go.th 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอความร่วมมือจาก 
กรมควบคุมมลพษิ และส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

น าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน 

 
 

 
ที่มา  http://www.pcd.go.th 

 

http://www.onep.go.th/


-๕- 
 

 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ไดเ้ผยแพรผ่ลการรับฟังความคิดเหน็ทีไ่ดจ้ากการรบัฟงัผา่นเวบ็ไซต์ 

ต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
บนเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 
 

 



-๖- 
 

 
 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
จดัโครงการประชมุสัมมนาชีแ้จงและรบัฟังความคิดเหน็เพื่อประกอบ 
รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ  

เมือ่วนัจันทร์ที ่17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
 

๕. สรุปข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมค าชี้แจงรายประเด็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

ปรากฎตามตารางแนบท้ายนี้ 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง  
พร้อมค าชี้แจงรายประเด็นที่น ามาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน

และผู้เกี่ยวข้อง 
การพิจารณาของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ

พ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    

 

1. ความเห็นของ กก.วล. 
ควรก าหนดให้ พ.ร.บ. นี้ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น  
180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขหรือมีเวลาเตรียมความ 
พร้อมในการปฏิบัติการ หรือการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 

เห็นควรคงหลักการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการตรากฎหมาย
ล าดับรอง และกรอบระยะเวลาด าเนินการเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 
 
 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มี

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้
ท าข้ึน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ  

ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัว
มนุษย ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้
ท าข้ึน 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามของสิ่งแวดล้อมและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ  
 
๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ควรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามของสิ่งแวดล้อมและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า  
ดุลยภาพของธรรมชาต ิอันได้แก ่สัตว ์พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาตติ่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท า
ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนต์่อการด ารงชีพของ
ประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 

 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 
สภาวะที่แสดงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน 

 

1.ความเห็นของ กก.วล. 
ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ควรก าหนดค านิยาม
ให้หมายความรวมถึง “สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง” 
ด้วยหรือไม่ เนื่องจาก สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
อยู่ภายใต้ภารกิจของหลายหน่วยงาน รวมทั้ง 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติ หรืออาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
    2.1 ควรเพิ่มค าว่า “และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ”ทั้งนี้ เสนอให้ ควรเอาตามค านิยามเดิม 
ซึ่งละเอียดดีกว่า ครอบคลุมกว่า ดังนี้ “คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม” หมายความว่าดุลยภาพของธรรมชาติ 
อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไป 
ของมนุษยชาติ 
   2.2 ควรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของธรรมชาติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามของสิ่ งแวดล้อมและ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
ที่ควรปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด ารง 
สืบไป ตามที่ระบุในหมวด ๔ มิใช่เพื่อประโยชน์
ของประชาชนเพียงอย่างเดียว  
 
 

เห็นควรคงตามร่าง เนื่องจากมีความหมายที่
ชัดเจนอยู่แล้ว และรับข้อคิดเห็นดังกล่าวหารือ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในช้ัน
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้ง 
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“มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า คา่มาตรฐานคณุภาพน้ า อากาศ 
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

“มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า มาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ 
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน 
และสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่น ๆ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์
ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   1.1 ควรเพิ่มถ้อยค าเป็นดังนี้  “มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐาน
คุณ ภาพน้ า  อากาศ  ระดั บ เสี ย งและความ
สั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมเรื่อง
อื่น ๆ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   1.2 ในเรื่องของดิน และตะกอนดิน มีความ
เป็นไปได้ที่จะมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
เฝ้าระวังหรือควบคุมค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ตะกอนดินเสนอให้ สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานดิน
ในการเฝ้าระวัง หรือควบคุมค่าของตะกอนดิน
แทน  นอกจากนี้ในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐาน
ดิน ก็แบ่งเป็น2 แบบ คือค่ามาตรฐาน และค่า
ความเสี่ยงในการที่โรงงานจะท าให้เกิดปัญหา 
ดังนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่ 
เรื่องตะกอนดินเฉพาะ 
   1.3 ควรใช้เกณฑ์มาตรฐานดินในการเฝ้าระวัง 
หรือควบคุมค่าของตะกอนดินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันการก าหนดมาตรฐานดิน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่   
   (1) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
   (2) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
การอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ดั งนั้นจึ งไม่มีความจ าเป็นในการต้องออกเป็น

 
ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากมีความหมายที่
ชัดเจนอยู่แล้ว 
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มาตรฐานใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 
๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ควรใช้เกณฑ์มาตรฐานดินในการเฝ้าระวังหรือ
ควบคุมค่าของตะกอนดินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
ในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ (1) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และ  
(2) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ดั งนั้นจึ งไม่มีความจ าเป็นในการต้องออกเป็น
มาตรฐานใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 

 “มาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด” หมายความว่า มาตรฐานซ่ึง
ก าหนดเพ่ือควบคุมการระบายหรือปล่อยท้ิง
มลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

1. ความเห็นของ กก.วล.ในร่างนี้ได้ก าหนดค า
นิยามของ “มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม” 
“มลพิษ” และ“แหล่งก าเนิดมลพิษ” ไว้อยู่แล้ว 
เพราะเหตุ ใดต้องมีการก าหนดค านิยามของ
“มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” 
  
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรเพิ่มถ้อยค าเป็นดังนี้  “มาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด” หมายความว่า ค่า
มาตรฐานซึ่งก าหนดเพื่อควบคุมการระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ
อื่นจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เห็นว่า “มาตรฐานการควบคุมมลพิษ” เป็นค าที่
มีมาตรการจัดการมลพิษโดยเฉพาะจึงควร
ก าหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจน โดยให้คงตาม
ร่างเดิม เนื่องจากมีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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“มลพิษ” หมายความวา่ ของเสีย วัตถุ
อันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน 
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่
เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึงรังส ีความ
ร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร าคาญ   อื่น ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

 
 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย สารใด ๆ 
หรือสิ่งเจือปนที่ถูกระบายหรือปลอ่ยท้ิงจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษหรือท่ีมีอยู่ในสิง่แวดล้อม  
ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
ภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน และให้หมายความรวมถึง รังส ี
ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสัน่สะเทือน  
หรือเหตรุ าคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกระบายหรือ
ปล่อยออกจากแหล่งก าเนดิมลพิษด้วย 
 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ให้ตัดค าว่า ในปริมาณหรือความเข้มข้น เนื่องจาก 
ขณะปล่อยอาจมีปริมาณหรือความเข้มข้น ไม่ถึง
มลพิษ แต่มีการปล่อยสะสมโดยรวมแล้วมีปริมาณ
มากและความเข้มข้นมากขึ้นต่อต่อไป ก็ต้องเฝ้า
ระวังตั้งแต่แรกของการปล่อยแม้ว่าปริมาณและ
ความเข้มข้นของสารจะยังไม่มากก็ตาม เป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดได้ ถ้าสารนั้นเป็นอันตราย แม้ว่า
ปริมาณน้อย หรือความเข้มข้นน้อยก็ถือว่าเป็น
มลพิษ 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากตามหลักการของ
พิษวิทยา การที่สารใดจะเป็นมลพิษหรือไม่ 
จ าเป็นต้องพิจารณาจากปริมาณหรือความ
เข้มข้นของสารนั้น ๆ เป็นส าคัญ  และค าว่า 
“ปริมาณหรือความเข้มข้น” จึงครอบคลุมกรณี
การเกิดมลพิษสะสมอยู่แล้ว 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่ง
อื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งทีม่าของมลพิษ 

 

“แหล่งก าเนิดมลพษิ” หมายความว่า 
แหล่งที่มาของมลพิษซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน ทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้  
และแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ไม่ได้  

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้มี 
ความชัดเจนในการบังคับใช้และลดปัญหาในการ
ตีความในภายหลัง ตัวอย่างของแหล่งก าเนิด
มลพิษไม่ควรระบุไว้เพียงแค่โรงงาน หรือ สถาน
ประกอบกิจการ เท่านั้น ควรเพิ่มเติมตัวอย่าง
แหล่งก าเนิดอื่นๆ ด้วย เช่น บ้านเรือน ชุมชน 
อาคารที่พักอาศัย ร้านค้า ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงแหล่งมลพิษที่ครอบคลุม 
ทุกแหล่งก าเนิด 
 
 
 

เห็นควรตัดตัวอย่างของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ออก เพื่อให้มีความหมายที่กว้างและครอบคลุม 
จึ งแก้ ไขนิ ยาม เป็ น“แหล่ งก าเนิ ดมล พิ ษ 
หมายความว่า แหล่งที่มาของมลพิษซ่ึงอาจท า
ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษที่เคลื่อนที่ได้ และแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้” 
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 “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” 
หมายความว่า ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  
 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   1.1 ควรเพิ่ ม ถ้ อยค า  เป็ นดั งนี้  “เจ้ าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษ  และในกรณี แหล่งก าเนิดมลพิษเป็น 
อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนการเคหะ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือ
แหล่งก าเนิดมลพิษอื่นที่กฎหมายก าหนดให้
สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อท า
หน้าที่จัดการ ดูแล หรือบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ให้หมายความรวมถึงเจ้าของ
โครงการ นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายนั้น ๆ แล้วแต่กรณี โดยเห็นว่า หาก
จะระบุเป็นอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรืออย่างไร
แล้ว ควรระบุให้ครบหมวดที่เป็นหลัก 
   1.2 ควรระบุให้ครอบคลุมถึงเจ้าของบ้านเรือน 
(ให้ ชัดเจนมากขึ้น) ด้วย เพื่อให้สามารถออก
กฎหมายควบคุมการวางท่อระบายน้ าทิ้ง การ
จัดการขยะจากบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะได้ 
ต่อไป เนื่ องจากปัจจุบัน  ปัญหามลพิษจาก
บ้านเรือนไม่ได้รับการควบคุมดูแลจนเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม  ไม่ควรนิยามของเสีย
อั น ต ราย ไว้ ใน พ ระ ราชบั ญ ญั ติ  เนื่ อ งจ าก 
ไม่สามารถระบุคุณสมบัติที่เป็นอันตรายได้ชัดเจน 
ซึ่ งนิ ยามของของเสียได้กล่ าวครอบคลุมถึ ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ

เห็นควรให้แก้ไขโดยตัดตัวอย่างออก เพื่อมี
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมโดยแก้ไข
นิยาม ดังนี้  “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” 
หมายความว่า ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนามัยของประชาชนไว้แล้ว จึงสามารถนิยาม
ของเสียอันตรายไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   1 .3  ค ว รระบ ุให ้ค รอบ ค ล ุม ถ ึง เจ ้า ข อ ง
บ ้าน เร ือน  (ให ้ช ัด เจนมากขึ ้น ) ด ้วย  เพื ่อ ให้
สามารถออกกฎหมายควบคุมการวางท่อระบาย
น้ าทิ้ง การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะได้ต่อไป 
เนื ่องจากปัจจุบ ันปัญหามลพิษจากบ้านเรือน
ไม ่ได ้ร ับ ก า รค วบ ค ุม ด ูแ ล จ น เป ็น ป ัญ ห า
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
 

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมลูฝอย สิ่ง
ปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ 
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง 
ของเหลวหรือก๊าซ 

“ของเสีย” หมายความว่า กากของเสีย  
ของเสียอันตราย น้ าเสีย อากาศเสีย  

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรแก้ไขเป็นดังนี้ “ของเสีย” หมายความว่า ขยะ 
สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตราย  หรือวัตถุใด  ๆ ที่ถูกปล่อยทิ้ งหรือมี 
ที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน 
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เนื่องจากเดิมมีระบุไว้ ก็
ควรระบุ ให้ ชัด เจน เลยเนื่ อ งจากสิ่ งที่ ระบุ นี้
เชื่อมโยงกับ กฎหมายลูกอย่างอื่น และหน่วยงาน
หลายกระทรวง เช่น  กระทรวงสาธารณสุข 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  ที่บังคับ 
ใช้ไปแล้ว หากเขียนออกอาจมีปัญหาในการ
ตีความกันภายหลัง 
 

ค าว่า “ของเสีย” ในที่นี้  หมายถึง “Waste”  
ซึ่งหมายความรวมถึงของเสียทุกชนิด ไม่ว่า 
อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ จึงเห็น
ควรก าหนดนิยามค าว่า “ของเสีย” ดังนี้ “ของ
เสีย หมายความว่า กากของเสีย ของเสีย
อันตราย น้ าเสีย อากาศเสีย และสารใด ๆ ซ่ึง
ถูกปล่อยทิ้ งหรือมีที่มาจากแหล่ งก าเนิด
มลพิษ” ทั้งนี้ เห็นควรเพิ่มเติมนิยาม ค าว่า 
กากของเสีย (Solid waste) ดังนี้ “กากของ
เสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพ 
เป็นของแข็ง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน” 

 “กากของเสีย” หมายความว่า ของเสีย 
ที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพ
อนามัยของประชาชน 
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 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า  
ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนด้วย 
สิ่งใด ๆ ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดอันตรายหรือมี
คุณสมบัติที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสขุภาพอนามัยของประชาชน 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดนิยามให้ ชัดเจนไว้ในเนื้อหาของร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งควรมีความสอดคล้อง
กับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้อยู่
ก่อนแล้ว 
 
๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย ควรก าหนดนิยามให้ ชัดเจน 
ไว้ในเนื้อหาของ พระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งควร 
มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีการบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากมีความหมายที่
ชัดเจนอยู่แล้ว 

“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ใน
สภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

 

“น้ าเสีย” หมายความว่า น้ าท่ีมีการ
ปนเป้ือนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน 
 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรแก้ ไขเป็นดั งนี้  “น้ าเสีย” หมายความว่า  
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้ง 
มลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวน้ัน
หรือน้ าที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากมีความหมายที่
ชัดเจนอยู่แล้ว 

“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่
ในสภาพเป็นไอเสยี กลิ่น ควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่น
ละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นท่ีมีสภาพละเอยีด
บางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได ้

“อากาศเสีย” หมายความว่า อากาศ 
ทีม่ีการปนเป้ือนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสขุภาพ
อนามัยของประชาชน 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ ควร
แก้ไขเป็นดังนี้ “อากาศเสีย” หมายความว่า ของ
เสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย  กลิ่นควัน ก๊าซ 
เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มี

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากมีความหมายที่
ชัดเจนอยู่แล้ว 
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  สภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ 
ในบรรยากาศได้ หรืออากาศที่มีการปนเปื้อน 
ด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบดิ
ได ้วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ ์และวัตถุเปอร์
ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกดิโรค วัตถุ
กัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ ์
หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว ์พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

 

 1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้มีค าว่า "วัตถุอันตราย" หมายความ
ว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษวัตถุที่ท าให้เกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถทุี่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย ์หรือสิ่งแวดล้อม 
 
2. ความเห็นจากโครงการรับฟังเมื่อวันที่ 17 
ก.ค. 60 
ควรก าหนดค านิยาม “วัตถุอันตราย” และน า
เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องการป้องกัน ควบคุม และ
มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับ วัตถุอันตราย 
เพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติด้วย เนื่องจากอยู่ 
ในข่ายการพิจารณาและต้องมีการระมัดระวังใน
การจัดการสิ่งเหล่านี้ เพื่อความปลอดภัยทั้งในแง่
ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากไม่มีการใช้ค าว่า 
“วัตถุอันตราย” ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
แล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตรุ าคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

 1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ ควร
ก าหนดให้มีค าว่า “เหตุร าคาญ” หมายความว่า 
เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
 

1. ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากไม่มีการใช้ค าว่า  
“วัตถุอันตราย” ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
แล้ว 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า 
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า 
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.วล. 
 การตัดค านิยามค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม” 
โดยอาศัยเหตุผลว่า ในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ไม่ได้ 
มีการอ้างถึงถ้อยค านี้ การด าเนินการดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ. นี้หรือไม่ 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้มีค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม” 
หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ และเห็นควรก าหนด
นิยามค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม หมายความ
ว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 
 

 1. ความเห็นของ กก.วล. 
การต ัดค าน ิยามค าว ่า “อาคาร” โดยอาศ ัย
เหตุผลว่า ในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ไม่ได้มีการ
อ้างถึงถ้อยค านี้ การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อร่าง พ.ร.บ. นี้หรือไม่ 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้มีค าว่า “อาคาร” หมายความว่า 
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 
 

ให้ คงตามร่ างเดิ ม  เนื่ องจาก ต้ องการให้ มี
ความหมายตามความหมายสามัญ 
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“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์เรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
 

 1. ความเห็นของ กก.วล. 
การตัดค านิยามค าว่า “ยานพาหนะ” โดยอาศัย
เหตุผลว่า ในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ไม่ได้มีการ
อ้างถึงถ้อยค านี้ การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อร่าง พ.ร.บ. นี้หรือไม่ 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้มีค าว่า“ยานพาหนะ” หมายความ
ว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ เรือ ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและ
อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
ของเดิม 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ไม่มีการใช้ค าว่า 
“ยานพาหนะ” ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
แล้ว 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตให้ท าการควบคมุ ตรวจสอบ วิเคราะห ์
ด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบก าจดัของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือก าจัด
มลพิษอื่นใดซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดสรา้งให้มีขึ้นเพื่อการบ าบัด
น้ าเสีย ก าจดัของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการ
ลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับ
อนุญาตให้ท าการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ หรือด าเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบบ าบัด
หรือก าจัดมลพิษ รวมท้ังใชก้ารจดัการมลพิษ
ด้วยวิธีการอื่นใดทีแ่หล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีขึ้น 

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
แก้ไขค าว่า “ผู้ควบคุม” เป็นดังนี้ “ผู้ควบคุม” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าการควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ การบ ารุงรักษา หรือ
ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบบ าบัดของเสียหรือ
ก าจัดของเสียหรือมลพิษ รวมทั้งใช้การจัดการ 
ของเสียหรือมลพิษด้วยวิธีการอื่นใดที่เจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีขึ้น ซ่ึงเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจัดสร้างให้มี 
ขึ้นเพ่ือการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสียหรือ
มลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่าย 
ของตนเอง (ของเดิมใส่เข้ามาใหม)่ 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ค าว่า “วิธีการอื่น
ใด” มีความหมายครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษา
แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามค าว่า  
“ของเสีย” ที่แก้ไขปรับปรุง จึงได้แก้ไขนิยามค า
ว่า “ผู้ควบคุม” ดังนี้ “ผู้ควบคุม”หมายความ
ว่าผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ท าการควบคุมดูแล
ตรวจสอบวิเคราะห์หรือด าเนินการอื่นเกี่ยวกับ
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งใช้การ
จัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใดที่แหล่งก าเนิด
มลพิษจัดให้มีขึ้น” 
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
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“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ไดร้ับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสีย หรือตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า  
ผู้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผูร้ับจ้างท าการ
บ าบัด ก าจัด หรือจัดการมลพิษ 

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
แก้ไขค าว่า “ผู้รับจ้างให้บริการ” เป็นดังนี้ “ผู้รับ
จ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัด น้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสีย หรือน้ าเสียจัดการมลพิษ”?? หรือ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ปรับปรุ งแก้ ไขหลักการให้  ทส . เป็ นผู้ รับ 
ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบี ยนดั งกล่ าวมี สิทธิ ได้ รับการ 
ส่งเสริมทางการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
หรือเงินอุดหนุน เพื่อจูงใจให้เข้ามาเป็นผู้รับจ้าง
ให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย 
 

“เขตอนุรักษ”์ หมายความว่า เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และเขตพื้นท่ีคุ้มครองอย่างอื่นเพื่อ
สงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามทีม่ีกฎหมาย
ก าหนด 

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่ า เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เขตป่ าชายเลน
อนุรักษ์ และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
แก้ ไขค าว่า  “ เขตอนุ รักษ์ ”  เป็ นดั งนี้  “เขต
อนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิ งอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และเขตพื้นที่
คุ้มครองอย่างอื่น เพื่อสงวนหรือการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ได้ตรวจสอบแล้ว 
ไม่พบว่า ปัจจุบันมีเขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม” 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสขุภาพอนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็น
เอกสาร เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   1 .1  แก้ ไขค าว่ า “การประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” เป็นดังนี้  “การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” หมายความว่า กระบวน
การศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการ 
หรือกิ จการที่ อาจมี ผลกระทบต่ อทรัพยากร 
ธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ
คุณภาพชีวิต เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็น

 
(๑ ) ให้ คงตามร่างเดิ ม  เนื่ อ งจาก มี ค วาม
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ แล้ว 
(๒ ) ให้ คงตามร่างเดิ ม  เนื่ อ งจาก มี ค วาม
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ แล้ว 
(๓) เห็นควรไม่เพิ่มค านิยามเรื่อง SEA ไว้ใน 
พ.ร.บ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิด
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เอกสาร เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
   1.2 ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
แก้ไขเป็น“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบของโครงการหรื อกิ จการที่ อาจมี
ผลกระทบต่ อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย หรือคุณภาพชีวิต  
หรือความเป็ นอยู่ ของประชาชน  เพื่ อก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  
ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   1 .3  ควรก าหนดให้ มี ค าว่ า  การประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การใช้กรอบ
แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมิน
ศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่ งแวดล้อม ตั้ งแต่ 
การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
ขนาดใหญ่ ในรายสาขา (sectoral based) หรือใน
เชิ งพื้ นที่  (area  based) ที่ ให้ ความส าคั ญกั บ 
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  โดยบู รณ าการมิ ติ ด้ าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ
เปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อให้การ
ตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังนี้  SEA จะเป็นการ
ด าเนินการก่อนถึงขั้นตอนการพัฒนา โดยสามารถ
ชาวยช้ีว่า นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ

การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้
บั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง  SEA ไ ว้ ใน ร ะ เบี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ของ สปท. 
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ขนาดใหญ่  ลักษณะใดเหมาะสมกับพื้ นที่ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยบ่งช้ีเรื่อง 
หรื อในประเด็ นที่ ต้ องให้ ความส าคั ญ ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการด้วย 
 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตร ีส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขต

สุขาภิบาล 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ

ปกครองท้องถิ่นอย่างอื่นนอกเหนือจาก (๑) ถึง 
(๕) ข้างต้น ที่ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย
การนั้น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) นายกเทศมนตรี  
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๕) นายกเมืองพัทยา  
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 
 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรน าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลออกจาก
พระราชบัญญัติ เนื่องจากจะมีการยุบ อบต. เหลือ
เพียง อบจ. และเทศบาล 

ให้ คงตามร่างเดิม เนื่ องจาก ขณะนี้ ยั งไม่มี
กฎหมายหรือข้อสั่งการใดที่มีผลเป็นการยุบ 
อบต. 

มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ทั้งนี ้
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน 

 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าท่ีของตน 

 
 
ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   1.1 อ านาจและหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ คือส่วนใดบ้าง 
สามารถใช้บังคับให้กระทรวงอื่นด้วยได้หรือไม่ 
ควรมีการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน รวมถึงการ
ประสานระหว่างกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง

 
ทส. เห็นว่า บทบัญญั ติมาตรานี้ ก าหนดให้ ผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องกั บพระราชบั ญญั ติ และประชาชน 
ผู้ติดต่อราชการทราบ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ให้
นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
ก า กั บ ดู แ ล  แ ล ะ ให้ อ า น าจ ใน ก า รอ อ ก



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงรายประเด็นเพื่อประกอบการจัดท า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๑๕ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้
และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจ
แต่งตัง้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการ
อื่น หรือออกประกาศเพื่อปฏิบตัิการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
ในการออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้
แตกต่างกันได้โดยค านึงถึงขนาด ลักษณะ หรือ
ประเภทของโครงการหรือกจิการที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

กระทรวง เนื่ องจากปัญหาสิ่ งแวดล้อมไม่ มี
ขอบเขต ควรมีกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการหรือมีความชัดเจน 
   1.2 ตามที่ระบุว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีอ านาจ 
แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นหรือลด
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่น หรือออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการนี้ ในการออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันได้โดยค านึงถึง ขนาด ลักษณะ หรือ
ประเภทของโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎกระทรวงและประกาศนั้น 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ ใช้ 
บังคับได้” นั้น และควรก าหนดให้ภาคเอกชนมี 
ส่วนร่วมในการก าหนดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยค านึง
สภาพเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งกัน
กับต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรมด้วย 
   1.3 ขอเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างมาตรา 5 วรรค
สาม เป็นดังนี้ “ในการออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้
แตกต่างกันได้โดยค านึงถึงขนาด ลักษณะ หรือ
ประเภทของโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 

กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมในส่วน
เฉพาะอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 
 
ดังนั้น เห็นควรคงตามร่างเดิม เนื่องจากการ
จัดท าอนุบัญญัติต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการ
รับฟคัวามคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว  
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 หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  

มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติใดใน
พระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรอืก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณีด้วย  

มาตรา ๖ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับ 
แก่การส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ เขตไหล่ทวีปและทะเลหลวงท่ีประเทศ
ไทยมีสิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตก
ลงที่ท ากับต่างประเทศ 

 
ในกรณีที่บทบัญญตัิในพระราชบญัญัตินี ้

อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ี
 

1. ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ  
เห็นควรเสนอปรับแก้ถ้อยค าในบางข้อบทเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ “...ตลอดจนเศรษฐกิจจ าเพาะและเขตไหล่
ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศหรือตามความตกลงที่ได้
ท ากับต่างประเทศด้วย” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน “ตลอดจนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่
ทวีปและทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและ
หน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ระห ว่ า งป ระ เทศห รื อค วามตกล งที่ ท ากั บ
ต่างประเทศด้วย” 

ทส. ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแล้ว 

 มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
และรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้
และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน  
ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับขึ้น
ทะเบียนสมาชิกขององค์กรชุมชน อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมู่บ้าน หรือบุคคลซ่ึงมีความสนใจในการ

1. ความเห็นของ กก.วล. การรับขึ้นทะเบียน
สมาชิกขององค์ กรชุมชน อาสาสมั ครพิ ทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ
บุคคล เพื่ อท าหน้าที่ ช่วยเหลือและสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ 
กรณีนิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์ กรชุมชน  
มีสิทธิขอขึ้นทะเบี ยนเป็นองค์การเอกชนด้ าน
สิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดในร่างมาตรา 7 และ

ทส. เห็นว่า มาตรานี้มีเจตนารมณ์ในการก าหนด
บทบาทของบุคคล สมาชิกขององค์กรชุมชน อาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน เพื่อท าหน้าที่ตามมาตรา 8 โดยมีหน้าที่
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครองและการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในมาตรา 
9 เป็นเรื่องของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร
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ท างานด้านการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง 
และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ของบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

มาตรา 9 มีความซ้ าซ้อนกันสามารถน าประเด็น
ดังกล่าว มาพิจารณาแก้ไขรวมเป็นมาตราเดียวกัน
ได้หรือไม่ 

ชุมชนซึ่งมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและมีสิทธิในการด าเนินกิจกรรม
ตามที่ก าหนดในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ดังนั้น บทบัญญัติสองมาตราดังกล่าว ไม่มีความ
ซ้ าซ้อนกัน  

 
 
 

 
 มาตรา ๘ ให้บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อ

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗  
มีหน้าท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ หรือกจิกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง และการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  

 
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งต้ังบุคคลซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๗ เพ่ือช่วยเหลือการปฏบิัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตามพระราชบญัญัติน้ี  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าท่ี และบัตรประจ าตัว

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรเปลี่ ยนจากขึ้นทะเบี ยนต่อกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมตามมาตรา ๗ เป็ น 
ขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๗ ทั้งนี้ เป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยอาจเกิด 
จากการเช่ือมโยงผิดพลาด ซึ่งจะท าให้เกิดการตี 
ความผิด 

ทส. ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอดังกล่าว และได้
แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 7 เป็นดังนี้  “ให้
บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียบต่อกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม...” 
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ของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  

 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

น้ี บุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามวรรคสองต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
ทุกครั้ง 

 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกัน

ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ 
บุคคลอาจมสีิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจาก
ทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมลูหรือข่าวสารที่
ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเปน็ความลับ
เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรพัย์สิน หรือ
สิทธิในทางการค้าหรือกิจการของบุคคลใดท่ีได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 

(๒) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรอืค่า
ทดแทนจากรัฐ ในกรณีทีไ่ดร้ับความเสียหายจาก
ภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ
หรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตมุาจากกิจการหรือ
โครงการใดทีร่ิเริม่ สนับสนุนหรือด าเนินการโดย
ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

 1. ความเห็นของ กก.วล. การตัดข้อความเกี่ยวกับ
การก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ในมาตรา 6 
ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ออก โดยอาศัยเหตุผลว่า  
มีการรองรับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น  
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะ
ส่งผลกระทบต่อการรับรองสิทธิของประชาชน
หรือไม่ 
 
2.ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  ควร 
น าความเดิม มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 กลับมาทั้งมาตรา 

เนื่องจาก ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคล ประชาชนไว้ ประกอบกับและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การอ านวยสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เป็นต้น ทั้งนี้  ขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าว และ
หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในช้ันตรวจพิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้ง 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๓) การร้องเรยีนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อ 
เจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใด ๆ 
อันเป็นการละเมดิ หรือฝา่ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (๔) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(๕) การปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัินี้หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นบญัญัตไิว ้
 

มาตรา ๗ เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมไิด้มีวตัถุประสงค์
ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียน
เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุม้ครองสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตติอ่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม 

มาตรา ๙  เพื่อเป็นการสนับสนุนการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ใหนิ้ติบุคคล คณะ
บุคคล หรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถปุระสงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ การ
สงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็น
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมตอ่กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

1. ความเห็นของ กก.วล. 
ควรส่งเสริมบทบาทองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองค์การพัฒนาเอกชน (NGOS) ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดเป็นข้อบังคับให้รัฐต้องน า
ข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาและเห็นชอบตามข้อมูล
ที่น าเสนอมา 
 
 

กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนโดยก าหนดให้การขึ้นทะเบียน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสมาชิกของ
องค์กรชุมชนหรือบุคคลที่มีความสนใจในการ
ท างานด้านสิ่งแวดล้อมมาขึ้นทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

เป็นองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

2.ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 9 แล้ว เห็น
ว่า ความเดิมในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เขียนดีกว่าและรอบคอบกว่า 
   2.2 เห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีปัญหามาก คนไทยต้องร่วมมือกันปกป้อง คุ้มครอง 
และอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง ในโอกาสปฏิรูปประเทศ
ไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 50 (8) ก าหนดให้ปวงชนชาวไทย 
มีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ และ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ และมาตรา 57  (2) 
ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู 
บริหาร จัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ที่ที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการ และได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ งที่ก าหนด 
ให้มี “องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ตามร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 
มาตรา 9 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๘ องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียน
ตามมาตรา ๗ แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนบัสนุนจากทางราชการในเรื่อง 
ดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดให้มอีาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูลหรือ
ข่าวสาร เพื่อสร้างจิตส านึกของสาธารณชนท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ

(๓) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นทีใ่ดพ้ืนท่ี
หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่น้ัน 

(๔) การศึกษาวิจัยเกีย่วกับการคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจาก
ภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเปน็ผู้แทนในคดีที่
มีการฟอ้งร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน หรือค่าเสยีหายให้แกผู่้ทีไ่ด้รับอันตราย

มาตรา ๑๐ องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ไดข้ึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙  มี
สิทธิไดร้ับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากทาง
ราชการในการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดเครอืข่ายอาสาสมคัรเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ 
ข้อมูลหรือข่าวสาร การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
สร้างจิตส านึกของสาธารณชนท่ีถกูต้องเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง หรือการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการ
อนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง การจัดการ 
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๓) การช่วยเหลือชุมชนในพื้นทีใ่หร้ิเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ การสงวน  
การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การสงวน การ
คุ้มครอง การจัดการหรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

(๔) การศึกษาวิจัยเกีย่วกับการอนุรักษ์  
การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและ

1. ความเห็นของ กก.วล.  
เสนอให้ แก้ ไขถ้อยค า ใน  (3 ) จาก “การ

ช่วยเหลือ...” เป็น “การส่งเสริม...” เนื่องจาก
ความหมายของค าดังกล่าวมีความแตกต่างกัน 
และเพื่อเป็นการสนับสนุนสิทธิชุมชน อีกทางหนึ่ง 

 
2.ความเหน็จากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
ให้น าความเดิมในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 มาเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 10 

ข้อความในร่างมาตรา 10 ครอบคลุมและ
เหมาะสมแล้ว 
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หรือความเสียหายนั้นด้วย 
ในกรณีที่องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียน

ประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการ 
ตามวรรคหนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวยความ
สะดวกต่อไป 

คณะกรรมการกองทุนโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติอาจ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่
องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอ
ช่ือผู้แทนภาคเอกชนเพื่อให้คณะรฐัมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้    

ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ไดจ้ดทะเบียน
แล้วด าเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรมีี
อ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กร
เอกชนนั้นได้   

 
 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ ์การ
สงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะความ
คิดเห็นต่อรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(๕) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสยีหาย 
อันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษทีเ่กิดจากการรั่วไหล 
หรือการแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็น
ผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 
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 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่บุคคลหรือ
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ขึ้น
ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีอ านาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ของบุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
น้ันได้ 

 
บุคคลหรือองค์การเอกชนด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตาม
วรรคหน่ึง อาจขอรบัการขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อ
พ้นหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 
 

1.ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
อ้างถึงการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗ ผิดพลาด
เช่นเดียวกับมาตรา ๘ เป็นข้อแก้ไขเล็กน้อยอาจ
เกิดจากการเชื่อมโยงผิดพลาด 

ทส. ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอดังกล่าว และ
ได้แก้ไข เป็นดังนี้ “ในกรณีที่บุคคลหรือองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...” 

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
ภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะ
เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรอืก่อความ
เสียหายต่อทรัพยส์ินของประชาชนหรือของรัฐ
เป็นอันมากให้นายกรัฐมนตรมีีอ านาจสั่งตามที่
เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคล
ใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตราย

มาตรา ๑๒ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือ
ภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไวเ้ช่นนั้นจะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรอืสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรฐัเป็นอันมาก  
ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร
ใหห้น่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคล
ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรอืความเสียหาย 

1. ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ขอเรียนข้อมูลเพื่อประกอบร่างมาตรา 12 ด้วยว่า  
ในช้ันนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการก าหนด 
เขตจังหวัดทางทะเล และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่ตั้งโดย 
ค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  (คสช.) ที่ 
10/2558 สั่ ง ณ วันที่  29 เมษายน 2558  
อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าว รวมทั้งส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์

ทส. รับทราบข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งให้ทราบ และ 
(๑) เห็นควรให้คงตามร่างที่เสนอ เนื่องจาก ได้
ก าหนดให้ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่ออุดหนุน
ในกรณีฉุกเฉินให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในการระงับเหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๑๒ และ 
102 แล้ว และในกรณีเหตุฉุกเฉินอาจเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรี
มีอ านาจสั่งการ  
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หรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกัน
กระท าการใด ๆ อันจะมผีลเป็นการควบคุม ระงับ
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงท ีในกรณีที่
ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อใหเ้กิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรมีีอ านาจสั่งบุคคลนั้น
ไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความ
รุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างท่ีมีเหตุ
ภยันตรายดังกลา่วด้วย 
 

อ านาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง
นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตริาชการภายในเขตจงัหวัดแทน
นายกรัฐมนตรีได ้โดยให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

เมื่อนายกรัฐมนตรไีดส้ั่งตามวรรคหนึ่ง หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏบิัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศ
ค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 
 

กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผล 
เป็นการควบคมุ ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจาก
อันตรายและความเสยีหายที่เกดิขึน้ได้อย่าง
ทันท่วงที และในกรณีที่ทราบว่าบคุคลใดเป็น 
ผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรี
มีอ านาจสั่งการมิให้บุคคลนั้นกระท าการใดอันจะ 
มีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษใน
ระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 
 

โดยหากบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ได้
ใช้งบประมาณหรือทรัพยากรใด ๆ เพ่ือการ
กระท าดังกล่าว ผู้สั่งการจะต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บุคคลน้ันได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายใน
งบประมาณ หรือทรัพยากรน้ัน จากผู้ก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษ แต่หากไม่ทราบผู้กอ่ให้เกิดภาวะ
มลพิษ ผู้สั่งการจะต้องจัดให้มีการชดเชยให้กับ
บุคคลที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวและได้ใช้
งบประมาณ หรือทรัพยากรของตนเองในการ
น้ัน 

 
อ านาจในการสั่งการตามวรรคหนึง่ 

นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตริาชการภายในเขตจงัหวัดแทน
นายกรัฐมนตรีกไ็ด้  
 
 

ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... มีข้อบทและนิยามศัพท์
เกี่ยวกับจังหวัดชายทะเลและเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของจังหวัดชายทะเลซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการแล้วและคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอยู่ระหว่างการปรับแก้ถ้อยค าของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   2.1 กรณีเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 
   - การสั่งการเพื่อระงับเหตุจากนายกรัฐมนตรีหรือ 
มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีการก าหนดว่า
จะใช้งบประมาณจากส่วนใดเพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน
ดังกล่าว อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติได้หากไม่มี
การตั้งงบฉุกเฉินในกรณีนี้ ขอเสนอให้ใช้เงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อส ารองจ่ายในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าว แล้วไปเรียกเก็บจากผู้ก่อให้เกิด
เหตุดังกล่าวภายหลัง 
   - เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะมลพิษ ที่
ผ่านเหตุการณ์มลพิษที่ เกิดขึ้นจะมีหลายภาค
ส่วนรวมถึงจิตอาสาที่พร้อมจะเข้าช่วยภาครัฐใน
การบรรเทาเหตุ แต่เหตุฉุกเฉินจากภาวะมลพิษ
เป็นภยันตรายที่ ต้องการผู้ เช่ียวชาญ ในการ
บรรเทาเหตุ การก าหนดเขตปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหา การก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้า
พื้นที่ การก าหนดมาตราแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้
มลพิษแพร่กระจาย การก าหนดมาตรการฟื้นฟู 

(๒) เห็นด้วยกับหลักการชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่
บุคคลที่ได้รับค าสั่งให้กระท าการเพื่อควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายในกรณีเหตุฉุกเฉิน โดย
การเพิ่มเติมข้อความว่า “โดยหากบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย ได้ใช้งบประมาณหรือทรัพยากรใด ๆ 
เพื่ อการกระท าดั งกล่ าว  ผู้ สั่ งการจะต้ อง
ด าเนินการเพื่ อให้บุคคลนั้นได้รับค่าชดเชย
ค่าใช้จ่ายในงบประมาณ หรือทรัพยากรนั้น จากผู้
ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ แต่หากไม่ทราบผู้ก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษ ผู้สั่งการจะต้องจัดให้มีการชดเชย
ให้กับบุคคลที่ ได้ รับค าสั่ งดั งกล่าวและได้ ใช้
งบประมาณ หรือทรัพยากรของตนเองในการนั้น” 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การสั่งการตามวรรคหน่ึง และการมอบ
อ านาจตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บงัคับนับแต่
วันที่ออกค าสั่ง และให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

สิ่ งเหล่านี้ควรบัญญัติ ไว้ในมาตรานี้  เพื่ อเป็น
แนวทางให้ผู้มีอ านาจระงับเหตุตัดสินใจในการ
ก าหนดมาตรการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
   2.2 ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ านาจควบคุม 
ระงับ ยับยั้งความเสียหาย เนื่องจากกรณีเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง การสั่งการจึงต้องรวดเร็ว
ฉับไวไม่ควรให้เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
   2.3 ขอเสนอให้เพิ่มข้อความ “โดยหากบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้งบประมาณหรือทรัพยากร
ใดๆ เพื่ อการกระท าดั งกล่ าวผู้ สั่ งการจะต้ อง
ด าเนินการเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่าย
ในงบประมาณ หรือทรัพยากรนั้น จากผู้ก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษ แต่หากไม่ทราบผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ 
ผู้สั่งการพจะต้องจัดให้มีการชดเชยให้กับบุคคล 
ที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวและได้ใช้งบประมาณ หรือ
ทรัพยากรของตนเองในการนั้น” 
 
 

มาตรา ๑๐ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับ
หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีก าหนด
มาตรการป้องกันและจดัท าแผนฉกุเฉินเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

มาตรา ๑3 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับ
หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา 12 ให้รัฐมนตรีก าหนด
มาตรการป้องกันและจดัท าแผนฉกุเฉินเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ ขอให ้
เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นอีกมาตราหนึ่ง “เพื่อ
เป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน  
หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา 9  
ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผน
ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า” 
 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมอ านาจหน้าที ่
ในการก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผน
ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ในแต่ละกรณีที่
เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเปน็กรรมการ ใน
จ านวนนี้จะต้องมผีู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 
 

มาตรา ๑4  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง
เรียกว่า “คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ” 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
อัยการสูงสุด ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงเลือกกันเองจ านวนหน่ึงคน
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

1. ความเห็นของ กก.วล. 
   1.1 การก าหนดให้  “ประธานคณะกรรมการ 
ร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน” เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ งใน กก.วล. นั้น เห็นว่า ต าแหน่ งและ
หน่วยงานดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใด
รองรับ  
    1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ . 2535 
ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิต้องประกอบด้วย ผู้แทน
ภาคเอกชนร่วมอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ไม่ เกิน ๘ คน เนื่องจากในองค์ประกอบของ
กก.วล. ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการการเมืองและ
ข้าราชการประจ า จึงมีเจตนารมณ์ต้องการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนเข้ามาช่วยให้ข้อแนะน า
ในการประชุม แต่ในร่างฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนด
เรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมาจากภาครัฐทั้งหมดเลยก็ได้ 
ประกอบกับในร่าง พ.ร.บ. นี้ ได้เพิ่มข้าราชการ
เข้ามาเป็นกรรมการ อีกจ านวน ๕ คน ดังนั้น จึง
เห็นควรให้คง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไว้ 
หรือควรให้มาจากเอกชนทั้งหมด เพื่อให้เกิดการ 
มีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 
(๑) ทส. ได้แก้ไของค์ประกอบของ กก.วล. โดย 
เพิ่มเติมเป็น “...ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคนเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ 
ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
(๒) ความในวรรคสี่ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการรับรองสิทธิขององค์กรภาคเอกชนแล้ว 
เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ก าหนด จะท าให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว  
ในกรณีสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับการให้องค์กร
ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กก.วล.
เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้ อาจก าหนดให้มีสัดส่วน
ขององค์กรภาคเอกชนอย่างกว้างๆ ในสัดส่วนใด 
ดังนั้น ร่างบทบัญญัติในส่วนนี้ จึงน่าจะมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการรับรองสิทธิของ
องค์กรภาคเอกชนแล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิให้
พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ 
ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 

ใหป้ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิตาม

วรรคหน่ึง ให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  
 

   1.3 เนื่องจากร่างมาตรา 16 (10) ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ ของ กก.วล. เกี่ยวกับการฟื้ นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกให้สาธารณชนมี 
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จึ งเห็ นควรก าหนดให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยังคงเป็นกรรมการใน กก.วล. และขอ 
ให้เพิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งอีกหนึ่งต าแหน่ง เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.นี ้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายด้าน และการบังคับใช้
กฎหมายอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 
และอาจมีผลกระทบกับผู้ใช้แรงงาน และเสนอให้ 
ตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออก 
   1 .4  เห็ น ว่ า  ไม่ ค วร เพิ่ ม รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงแรงงาน  เนื่องจากกระทรวงแรงงาน  
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
และคุ้มครองแรงงาน ให้เกิดการจ้างงานที่เป็น
ธรรม แต่ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับ หากการจ้างแรงงานส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ งอยู่ ในองค์ประกอบ
คณะกรรมการฯ อยู่แล้ว  
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   2.1 ควรตรวจสอบรูปแบบ เหตุผลและความ
จ าเป็นตาม แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญั ติ มาตรา ๗๗ ของรั ฐธรรมนูญ 

(๓) การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ควรเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
ไม่ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการใหญ่
เกินไป 
(๔ ) ทส . ได้พิ จารณ าและด าเนินการตาม
แนวทาง 
การจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในข้อ 4.5 แล้ว 
(๕) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น
คณะกรรมการระดับนโยบาย ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ ท าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่ อให้ ส่ วน
ราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงจังหวัดด้วย 
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
ทุกส่วนราชการ จึงเห็นควรให้เป็นไปตามระบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
เพื่อเป็นกลไกเฉพาะในการขับเคลื่อนงานด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่อีก เนื่องจากเป็นการ
ซ้ าซ้อนและท าให้การบริหารจัดการในระดับ
พื้นที่ ไม่มีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมี
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ ๔.๕ กรณีที่ต้องมีระบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย 
   2.2 ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ “ประธาน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน” เป็น
กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับต่างๆ ควรก าหนดให้ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย  
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ 
   2.3 การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ควรเพิ่มเติม
ใหพ้ิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากองค์กร
ภาคเอกชนด้วย  
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
เช่น คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมจั งหวัด  หรือ
อนุกรรมการสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด  เพื่ อ
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 
 
๔ .ข้ อคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะข องสภ า
อุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย  ควรเพิ่ ม  ”
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” เป็น

ประสิทธิภาพ 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงรายประเด็นเพื่อประกอบการจัดท า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๒๙ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 
เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมบางประเภทอยู่
ภายใต้การส่งเสริมของสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย เช่น โครงการหรือกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือมีส่วนไดเ้สียในกิจการหรือธุรกิจใด 
ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอ่ให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน    

มาตรา ๑6 นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่อง

ต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสยี หย่อน
ความสามารถ หรือกระท าการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

1. ความเห็นของ กก.วล. “กรณีศาลพิพากษา 
ให้จ าคุกแต่รอการลงโทษ” จะเข้าข่ายเป็นการพ้น
ต าแหน่งตามที่ก าหนดในมาตรานี้หรือไม่ 

1. กรณีศาลพิพากษาให้จ าคุกแต่รอการลงโทษ  
ไม่เข้าข่ายเป็นการพ้นจากต าแหน่ง 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจและหน้าท่ี ดังตอ่ไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสรมิและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตเิพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

(๒) ก าหนดมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๓๒ 

(๓) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในแผน
จัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตาม
มาตรา ๓๕ 

(๔) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดตามมาตรา ๓๗ 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ การ
คลัง การภาษีอากรและการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสง่เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตติ่อ
คณะรัฐมนตร ี

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือ
ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตร ี

(๗) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในแผนปฏิบัติ
การเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา ๕๓ 
(๑) 

มาตรา ๑7  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ  
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

(๒) ก าหนดมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 40 

(๓) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติที่
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 41 

(๔) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดตาม
มาตรา 42 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาม
มาตรา 43 และแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ
ควบคุม ลด ขจัดมลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 76 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ การ
คลัง ภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรฐัมนตร ี

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือ
ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มต่อ
คณะรัฐมนตร ี

 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   1.1 ขอให้เพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ี กก.วล. ดังนี ้
     (1) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
และภูมิภาค 
     (2 ) ก าห น ด ให้ มี ก ารประ เมิ น ผลระดั บ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ และภูมิภาค 
     (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก า เนิดที่
รัฐมนตรีเสนอตามาตรา 55 
     (12) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย และแผนจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
     (13) ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ และเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ กก.วล. ตามที่
เสนอ (1) และ (2) เกี่ยวกับการเสนอนโยบาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งจะมีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ภายใต้นโยบาย
ดังกล่าวอยู่แล้ว และได้ก าหนดในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการ
ก าหนดมาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๙) ก ากับดูแลและเร่งรัดใหม้ีการตรา 
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ ระเบยีบและค าสั่ง 
ที่จ าเป็น เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเป็นระบบโดย
สมบูรณ ์

(๑๐) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใดฝา่ฝืนหรือไมป่ฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 

(๑๑) ก าหนดมาตรการเพื่อเสรมิสร้างความ
ร่วมมือและประสานงานระหว่างสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๒) ก ากับการจัดการและบริหาร
เงินกองทุน 

(๑๓) เสนอรายงานเกีย่วกับสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศตอ่คณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ านาจ

(๗) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตราย อัน
เน่ืองมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหล
หรือการแพร่กระจายของมลพิษทีค่ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 65 (๑) 

(8) ก ากับดูแลและเร่งรัดใหม้ีการตรา 
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และค าสั่งที่
จ าเป็น เพื่อใหก้ารบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ 

(9) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา่ หน่วยงาน
ของรฐัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอันอาจท า
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(10) ก าหนดมาตรการเพื่อเสรมิสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรฐัและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
การรักษา และการฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สร้างจิตส านึกให้สาธารณชนมีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

(๑1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดสรรเงินกองทุนและก ากับการ
จัดการและบรหิารเงินกองทุน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน้าท่ีของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
 

(๑2) ติดตามการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประเมนิสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

(๑3) เสนอรายงานเกีย่วกับสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศตอ่คณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

 
หมวด ๒ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
หมวด 3 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
  

มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและทรัพยส์ิน
ดังต่อไปนี ้

(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เงินค่าบริการและคา่ปรับที่จดัเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๒2 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืมใน
การจัดการระบบบ าบัดหรือก าจดัมลพิษ หรือ
ด าเนินการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือภยันตราย
ต่อสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษที่เกิด
จากการรั่วไหลหรือการแพรก่ระจายของมลพิษ 
หรือการด าเนินการอื่นใดเพ่ือส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 

1. ความเห็น กก.วล. 
   1.1. เห็นควรปรับปรุงให้ จัดตั้งกองทุน
สิ่งแวดล้อมใน ทส.  
 
2. ความเห็นของกระทรวงการคลั ง เห็นควร 
ปรับปรุงให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมใน ทส. และ ให้ 
ลสผ. เป็นผู้จัดการกองทุน และให้ สผ. ท าหน้าที่ 
เป็นส านักงานกองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการ
กองทุ นสิ่ งแวดล้ อม  มี ความ เป็ น เอกภาพมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ตาม
กฎหมายของ ทส. และ สผ. ตลอดจนสอดคล้อง 
กับ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทส. ได้ปรับปรุงแก้ไขร่าง เป็นดังนี้“มาตรา 22  
ให้จัด ต้ังกองทุนขึ้นกองทุนห น่ึง เรียกว่า 
“ ก อ งทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ”  ใน ก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืม 
ในการจัดการระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น หรือด าเนินการ
ในกรณี ที่ มี เหตุฉุก เฉิน หรือภยันตรายต่ อ
สาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิด
จากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ 
หรือการด าเนินการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นทีไ่ด้รบัจาก

ภาคเอกชน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่เกิดจากกองทุนนี ้

(๗) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อด าเนนิการ
กองทนุนี้ 
 

ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บ
รักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทนุสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัตินี ้
 

ที่บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียน  
เป็นประธานกรรมการและให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
(ผู้จัดการกองทุน) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ทั้งนี้  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
และผู้บริหารทุนหมุนเวียนสามารถก าหนดนโยบาย 
ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการ
ด าเนิ นงานของทุ นหมุ นเวี ยนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้จดัตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและทรัพยส์ิน
ดังต่อไปนี ้

(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เงินค่าบริการและคา่ปรับที่จดัเก็บตาม

มาตรา ๒3 กองทุนประกอบด้วยเงิน
และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้ีสิน
ของกองทุนตามมาตรา 124 

(๒) เงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงตาม
อัตราท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

(๓) เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าใช ้
น้ าบาดาลตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล 

(๔) เงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือ
เงินเพ่ิม ที่จัดเก็บตามมาตรา 63 มาตรา 88 

1. ความเห็น กก.วล. 
   1.1. การบัญญัติให้กองทุนฯ มีแหล่งที่มาของ
เงินและทรัพย์สินจากเงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง
ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และเงินท่ีได้จาก
การจัดเก็บค่าใช้น้ าบาดาลตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นั้น เนื่องจาก
ก อ งทุ น น้ า มั น เ ช้ื อ เพ ลิ งจั ด ตั้ ง ต าม ค า สั่ ง
นายกรัฐมนตรีที่อาศัยอ านาจตามพระราชก าหนด
แก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาด

ตามร่างใน (6) เป็นการบัญญัติเพื่อเปิดรับเงิน
เข้ากองทุนสิ่ งแวดล้อมตามที่ กฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นรายได้ของกองทุนหรือส่งเข้า
กองทุนและเพิ่มแหล่งที่มาของเงินกองทุนจาก
การเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรายได้
ของกองทุน ตามที่มีผู้เสนอหลักการดังกล่าว 
 
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับทราบข้อคิดเห็นประเด็น
เงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง แต่กระทรวงฯ ยัง
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัตินี ้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นทีไ่ด้รบัจาก

ภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่เกิดจากกองทุนนี ้

(๗) เงินอื่น ๆ ที่ได้รับมาเพื่อด าเนนิการ
กองทุนนี้ 

ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บ
รักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทนุสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา 89 และมาตรา 91 
 
(๕) เงินค่าปรับที่ได้จากการ

เปรียบเทียบตามมาตรา 121 
(๖) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพ่ิม 

ค่าปรับ หรือภาษีอากรที่มีกฎหมายก าหนดให้
เป็นของกองทุนหรือส่งเข้ากองทุน 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให ้
(๙) ดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่

เกิดจากการด าเนินการของกองทุน 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็น

ของกองทุน หรือที่ได้รับมาเพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

แคลนน้ ามันเช้ือเพลิง และการรักษาเสถียรภาพ
ราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศจากความ
ผันผวนของราคาเช้ือเพลิงในตลาดโลก และ 
พ.ร.บ.น้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญญัติให้น าส่ง
รายได้ค่าน้ าบาดาลเข้ากองทุนพัฒนาน้ าบาดาลไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนที่ เหลือน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  โดยปัจจุบันกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงอยู่
ระหว่างด าเนินการร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... ในช้ันนี้ เห็นสมควรที่จะมีการ
หารือร่วมกันระหว่าง ทส. และ พน. เพื่อพิจารณา
แหล่ งที่ มาและวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ าย
เงินกองทุนให้มีความสอดคล้องกัน 
1.2 มาตรา 21 (2) เสนอให้เปลี่ยนจากการน าเงิน
จากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น กองทุนอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ 
และให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.3 มาตรา 21 (4) ควรเพิ่มเงินบ ารุงกองทุน 
และเงินท่ีจัดเก็บตามมาตรา 82 และ 83 
1.4 นอกจากการก าหนดให้เงินกองทุนมาจาก
ค่าธรรมเนียมค่าบริการเงินเพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษี
อากรที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นของกองทุนหรือ
ส่งเข้ากองทุน ควรเปิดช่องให้มีการเรียกเก็บเงิน
อื่นๆ เข้ากองทุนเพิ่มเติม  
 
 
 

เห็นว่า ปัญหามลพิษต่าง ๆ ก็มาจากน้ ามัน
เช้ือเพลิงและปัญหาน้ าบาดาลก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอความเห็น 
ให้กองทุนสิ่ งแวดล้อมมีรายได้จากกองทุน
ดังกล่าวด้วย 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ดังต่อไปนี ้

(๑) ใหส้่วนราชการหรือราชการสว่นท้องถิ่น
ส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจดัของเสียรวม รวมทั้งการ
จัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนนิงาน และ
บ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย 

(๒) ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
กู้ยืม เพื่อจัดให้มรีะบบบ าบดัอากาศเสียหรือ 
น้ าเสีย ระบบก าจดัของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด 
ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกจินั้น 

(๓) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมี
หน้าท่ีตามกฎหมายที่จะต้องจัดใหม้ีระบบบ าบดั
อากาศเสีย หรือน้ าเสีย ระบบก าจดัของเสีย หรือ
อุปกรณ์อื่นใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัด
มลพิษที่เกิดจากกจิกรรมหรือการด าเนินกิจการ
ของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการเป็นผูร้ับจ้างให้บรกิารบ าบัดน้ า
เสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด 
ๆ ที่เกีย่วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา 24 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ใหห้น่วยงานของรัฐกู้ยมืส าหรับ
การลงทุนหรือน าไปร่วมทุนกับเอกชนเพ่ือ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบัด 
หรือก าจัดมลพิษรวมท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือบริการ
สาธารณะ รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว ตามอ านาจ
หน้าที่ของตน 

(๒) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือ
รัฐวิสาหกิจกูย้ืมเพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือ
ขยายระบบบ าบดัหรือก าจัดมลพษิ รวมท้ังจัดหา
และจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่งมือท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จดัท าขึ้นเพ่ือใช้
เฉพาะในกิจการของตนเอง 

(๓) ให้เอกชนกู้ยมืเพ่ือก่อสร้างหรอื
ปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบดัหรือก าจัดมลพิษ 
หรือการจัดการลดมลพิษที่เกดิจากกิจกรรมหรือ
การด าเนินกิจการของตนเอง เพ่ือการป้องกัน 
รักษา หรือฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหา
และจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่งมือท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบหรือ
การจัดการมลพิษดังกล่าว 

 

1. ความเห็นของ กก.วล. 
เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนที่
ผ่านมาเน้นการน าเงินให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม ก าจัดขยะ แต่กองทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
คืนมาได้ ดังนั้น ควรพิจารณาบทบาทของกองทุน 
ให้เน้นท างานเชิงรุก สามารถริเริ่มโครงการหรือ
จัดสรรเงินโดยใช้เงินกองทุนเองได้ และมีความเห็น
เพิ่มเติม ดังนี ้
   1.1 มาตรา 22 (3) ไม่ควรก าหนดให้เอกชน 
กู้ยืมเงินกองทุน เนื่องจากภาคเอกชนสามารถหา
แหล่งเงินทุนในการด าเนินโครงการได้จากหลาย
ส่วนอยู่แล้ว ส าหรับกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรสงวน
ไว้สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
และควรให้การสนับสนุนเงิน เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดและขจัดมลพิษที่มีอยู่  มากกว่าการ
ก่อสร้างระบบเพิ่มขึ้น   
   1.2 . มาตรา 22 (7) ไม่ ค วรอุ ดหนุนกรณี 
ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานของรัฐ แต่ควรสนับสนุน
เงินหมุนเวียนให้หน่วยงานของรัฐน าไปแก้ไข
เยียวยา ขจัดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก่อน และน าส่งเงินคืนกลับเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ    
 
 

(๑) หลักการโดยทั่วไปของกองทุน ยังคงหลักการเดิม 
คือ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการอุดหนุน ให้กู้ยืม 
และเป็นมาตรการในการให้ เปล่า ตามที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ รับข้อคิดเห็นดังกล่าว  
และหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในช้ันตรวจพิจารณาร่างกฎหมายอีก
ครั้ง 
(๒) ในร่างมาตรา 23 (7) ก าหนดให้อุดหนุน
เงินกองทุนในกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ขจัดมลพิษ และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษฯ  
ซึ่งในร่างได้ก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
อนุมัติ อนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่
อนุ รักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายสามารถขอรับ 
เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อใช้ในการด าเนินการ
ขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
มีหน้าที่ติดตามและเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนกองทุน
ไปพลางก่อน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (๔) ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้าง
ให้บริการกู้ยมืส าหรบัการลงทุนและด าเนินงาน
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 

(๕) อุดหนุนหน่วยงานของรัฐส าหรับ 
การด าเนินงานตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

(๖) อุดหนุนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรมตามมาตรา 
๑๐ 

(๗) อุดหนุนกรณีฉุกเฉินให้แก่
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการแก้ไข  
ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
อันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๑๒ 
หรือมาตรา 102 

(๘) อุดหนุนโครงการหรือกิจการใด 
ที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการหรือกิจการที่มลีักษณะเป็นการส่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรอืใช้วัตถุดิบ
หรือกระบวนการในการผลิตที่ไมก่่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดตาม
มาตรา 94 

 

   1 .3 . เห็นควรก าหนดเพดานเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยหากมีจ านวนเงินเข้ากองทุน
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเพดานที่ก าหนด ให้น าเงิน
ส่วนเกินเป็นงบประมาณของแผ่นดิน 
   1.4 ไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ที่เห็นว่า ไม่ควร
ก าหนดให้ เอกชนกู้ ยื มเงินกองทุนสิ่ งแวดล้อม 
เนื่องจากภาคเอกชนสามารถหาแหล่งเงินทุน....” 
เนื่องจากในต่างประเทศ จะให้การสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ าแก่ภาคเอกชน ท่ีมีความตั้งใจ 
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ขาดแหล่งเงินทุน 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงาน โดยอาจก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ จะให้ภาคเอกชนกู้ยืมเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
 
2. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
เงินกองทุ นสิ่ งแวดล้ อม ควรให้ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบสามารถน าไปใช้เพื่อควบคุม ระงับยับยั้ง
ความเสียหายตามมาตรา 12 เป็นกรณีฉุกเฉินได้ 
โดยให้ไปฟ้องเรียกคืนในภายหลัง 
 
๓. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน 
กอสส.มาตรา ๒๔ (๕) อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
ส าหรับการด าเนิ นงานตามแผนจั ดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  หรือการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๙) ให้กู้ยืมหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

(10) อุดหนุนการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(๑1) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน 

 

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตพื้นที่
ควบคุมสิ่งแวดล้อม เห็นว่า หน่วยงานของรัฐที่
กล่าวถึงควรขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยผ่าน
กระบวนการพิจารณางบประมาณปกตจิากรัฐบาล 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะ
หนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิไมเ่กินห้า
คน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ เลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒6 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวง 
มหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทน
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งผู้ซ่ึง 
มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือ

1. ความเห็นของ กก.วล. เห็นควรปรับปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน เนื่องจาก 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง คือ กระทรวงการคลัง เพราะ
เงินกองทุนเป็ นเงินแผ่นดิน ดั งนั้ น กระทรวง 
การคลัง อาจเป็นหน่วยงานที่จะให้แนวคิดหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เงิน 
 
2. ความเห็นกระทรวงการคลัง พ.ร.บ. การบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บัญญั ติ ให้คณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนประกอบด้วยหัวหน้า
หน่วยงานท่ีมีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ
และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ผู้จัดการกองทุน) 
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ทั้ งนี้  เพื่ อ ให้

ทส. ได้ปรับปรุง 
(๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนให้
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานกองทุนโดยตรงและปรับปรุง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
(๒) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้ง
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย 
หรือด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 

มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 

ด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
 

ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จ านวน
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารทุน
หมุนเวียนสามารถก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการ
บริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุน
หมุนเวียน 

 มาตรา 39  ให้กองทุนจัดท ารายงาน
การเงินของกองทุนส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี และน าเสนอให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบต่อไป 
 

1. ความเห็นของ กก.วล. 
กรณีบัญญัติ ให้กองทุนจัดท างบการเงินส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งไม่เป็นไป
ตาม พ .ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ . 
๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้มีการจัดท างบการเงินส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 
๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงเห็นสมควร
ก าหนดให้กองทุนจัดท างบการเงินส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
2. ความเห็นของกระทรวงการคลัง เห็นว่า  
กรณีบัญญัติ ให้กองทุนจัดท างบการเงินส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณซึ่งไม่เป็นไปตาม 

ทส. ได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ให้สอดคล้อง 
กับ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และตามข้อคิดเห็นแล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
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การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
ก าหนดให้มีการจัดท างบการเงินส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงเห็นสมควรก าหนดให้
กองทุนจัดท างบการเงินส่งให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

หมวด ๓ 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

หมวด 4 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

  

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตมิีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องต่อไปนี ้

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง 
หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ า
สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผน่ดิน โดย
จ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นท่ี
ลุ่มน้ าในแตล่ะพื้นท่ี 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
รวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า 

(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 

มาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ใหค้ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตมิีอ านาจก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ า 
(๒) มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
(๓) มาตรฐานระดับเสยีงและความ

สั่นสะเทือน 
(๔) มาตรฐานคุณภาพดิน 
(๕) มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
(๖) มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ  

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   1.1 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     - ควรก าหนดมาตรฐานให้แตกต่ างกันตาม 
สภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และการใช้ประโยชน์ 
และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่ งเกี่ ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดมาตรฐาน  
     - ควรมีบทบัญญัติ เพื่อก าหนดให้มีทบทวน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ให้เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล้อมและ 
สุขภาพ อย่างน้อยทุกห้าปี 
   1.2 เสนอให้สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานดิน  
ในการเฝ้าระวัง หรือควบคุมค่าของตะกอนดินแทน 

 
(๑) เห็นด้วยกับหลักการก าหนดมาตรฐานให้
แตกต่างกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ 
และการใช้ประโยชน์ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน 
โดยแก้ไขวรรค ๒ เป็น “… โดยจะก าหนดให้
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้
ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ก็ได้ รวมทั้งต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐาน”  
   ทั้งนี้ ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
บัญญัติให้ด าเนินการทบทวนความเหมาะสม
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนโดยทั่วไป 

(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น 
ๆ 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ 
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และ
จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องด้วย 
 

ตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการตาม
กฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตรเ์ป็น
พื้นฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องด้วย 
โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
หรือ 
การใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ก็ได้ รวมท้ังต้อง 
เปิดโอกาสให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐาน 

 

โดยในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐานดิน แบ่งเป็น  
2 แบบ คือค่ามาตรฐาน และค่าความเสี่ยงในการที่
โรงงานจะท าให้เกิดปัญหา ดังนั้น อาจไม่จ าเป็น 
ต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่ เรื่องตะกอนดินเฉพาะ 
   1 .3  ควรให้ ใช้ เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพดิน  
ควบคุมค่ามาตรฐานคุณภาพของตะกอนดินเป็น 
ค่ามาตรฐานเดียวกันซึ่ งในปัจจุบันการก าหนด
มาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ค่ามาตรฐาน
คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรมและค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ ใช้
ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัย
และเกษตรกรรมควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่มี
ความจ าเป็นในการออกเป็นมาตรฐานใหม่เรื่อง
ตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 
๒ . ข้ อคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควรให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดิน  ควบคุมค่ามาตรฐาน
คุณภาพของตะกอนดินเป็นค่ามาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งในปัจจุบันการก าหนดมาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 
แบ บ  ได้ แก่  ค่ าม าตรฐานคุณ ภาพดิ นที่ ใ ช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และ
ค่ามาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
ควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นในการ
ออกเป็นมาตรฐานใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 

ของ กฎหมายทุก ๕ ปีอยู่แล้ว 
(๒) เห็นควรคงตามร่าง เนื่องจาก มาตรฐาน
คุณภาพดินและมาตรฐานตะกอนดิน มีความ
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานแยกออกจากกัน 
เพราะเป็นมาตรฐานคนละประเภท โดยมีผู้รับ
สัมผัสและลักษณะการสัมผัสแตกต่างกันใน 
แต่ละประเภท การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ดินเป็นการก าหนดมาตรฐานจากรูปแบบการใช้
ประโยชน์และการสัมผัสของมนุษย์ในระยะยาว 
เช่น การอยู่อาศัย การสันทนาการชายหาด  
และอื่น ๆ นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและ
สันทนาการ (อุตสาหกรรม ธุรกิจ) เป็นต้น จาก
การเข้าสู่ร่างกายทางปากทุกวันในระยะยาว  
ในส่วนของการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดิน เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อการ
ด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหน้าดินและมนุษย์จาก 
การบริโภคสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าที่มีตะกอนดิน
ปนเปื้อน โดยวิเคราะห์จากตะกอนดินที่เก็บได้
จากใต้น้ า โดยตรวจวัดปริมาณการสะสม 
การปนเปื้อนของมลพิษที่อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หน้าดิน และอาจ
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร 
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ส่วนที ่2 
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  

มาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติจัดท า
แผนปฏิบัติการเรียกว่า“แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 

 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรค

หนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใหส้่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า
แผนงานหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนัน้ 

 

มาตรา 41  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดท า
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑7 (๑) 

 
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง อาจจัดท า
เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได้
ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึง
สถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงาน

1. ความเห็นของ กก.วล. 
มีข้อสังเกตในมาตรา 35–38 เกี่ยวกับการจัดท า
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และแผนปฏิบัติ การเพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดังน้ี 
   (1) จากเจตนารมณ์ที่ก าหนดในร่างฉบับนี้  
ที่ก าหนดให้มีแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
จัดท า และแผนปฏิบัติ เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ที่จะใช้ในการสนับสุนน
ในการของบประมาณ แต่เนื่องจากถ้อยค าในร่าง 
“…ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
ให้ สอดคล้อง... เพื่ อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” เมื่อเจตนารมณ์
ของหน่วยงานต้องการให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว 
แต่ ยั งก าหนดให้ น าแผนเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ปัญหาที่พบคือ ในระดับแผนงาน โครงการ ที่ต้อง
น ากลับไปที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น
ประจ าทุกปี อาจท าให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า 
 

ทส. ขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าว และหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในช้ันตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้ง 
 

มาตรา ๓๖ แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม
ตามมาตรา ๓๕ อาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น 
ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม 
และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงานและแนว
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
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การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทางการด าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ 
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(๓) การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือสิ่งแวดลอ้มศิลปกรรม 
(๔) การประมาณการเงินงบประมาณ

แผ่นดินและเงินกองทุนที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานตามแผน 

(๕) การจัดองค์กรและระเบยีบการ
บริหารงาน เพื่อเสรมิสรา้งความรว่มมือและ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทั้งการ
ก าหนดอัตราก าลังพนักงานเจ้าหนา้ที่ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(๖) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบยีบ ค าสั่ง และประกาศที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

หรือด าเนินการตามแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

     (2) เห็ นสมควรที่ จะมี การวางแผนจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในลักษณะ 
แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือก ากับ หรือกลไกบริหารจัดการให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อให้การใช้
ทรัพยากรหรืองบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยควรมีหน่วยงาน
เจ้าภาพท าหน้าที่ก าหนด ก ากับและติดตามการ
ด าเนินการตามแผนในภาพรวมด้วย 
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มาตรา ๓๗ เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าที่จดัท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตภิายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับ
แต่วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้ง
ให้จังหวัดนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดแต่ถ้า มีเหตุ
อันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ
อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตาม
ความเหมาะสม  
 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดส าหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท า
ขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดัด้วย 

 
ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต

มาตรา 42  เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดท าแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัให้สอดคล้องกบัแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ  
โดยใหค้ านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของ
จังหวัด และให้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วันท่ี
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีผลใช้บังคับ 
 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาในการ
จัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตามวรรคหน่ึงได้ตามความ
เหมาะสม 
 

ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด 
รวมท้ังเสนอความเห็นเบ้ืองต้นเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความ

1. ความเห็นของ กก.วล.  เห็นว่า ตามร่าง
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ งได้ก าหนดให้การจัดท า
แผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอรับ
การอุดหนุนงบประมาณของรัฐบาลสามารถ
กระท าได้ง่ายขึ้นซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดปัญหาที่เกิดจากสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ควรพิจารณาให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด และการให้
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด  ที่ ให้น าไปรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัด น่าจะเป็นใน
รูปของโครงการ หรือกิจกรรมมากกว่า ไม่น่าจะ

(๑) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ ให้สนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนา ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหา
ความต้องการของประชาชน โดยการจัดท าเป็น
โครงการและแผนงานต่างๆ ที่จังหวัดจ าเป็นต้อง
ต้องด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต
ค านึ งถึ งความต้ องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมตลอดถึง
ความพร้อมของภาครัฐ และภาคธุรกิจ เอกชน 
และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนั้น แผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจึง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด  ที่ต้อง
ด าเนินการในมิติด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดในมิติ
ด้านอื่นๆซึ่งจังหวัดต้องด าเนินการในช่วงเวลา
เดียวกัน 
(๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการจัดท า
รายละเอียดแผนงาน โครงการ ขั้นตอนการ
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แตป่ระสงค์จะ
ด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของ
จังหวัดนั้นอาจจัดท าแผนปฏิบตัิการเพื่อการ
จัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติกไ็ด ้
 

เห็นชอบกับแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้วให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งผลการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน 
ๆ ทราบ และน าไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
ในกรณีที่มีการก าหนดเขตพื้นท่ีคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 47 หรือเขตพ้ืนที่ให้ใช้
มาตรการคุม้ครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 
หรือเขตควบคมุมลพิษตามมาตรา 75 ใหผู้้ว่า
ราชการจังหวัดน ามาตรการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมซ่ึง
จัดท าขึ้นตามมาตรา 48 หรือมาตรา 76  
มารวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏบิัติการเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัด 

 
 

การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด  
 

น าแผนหนึ่งเข้าไปบรรจุในแผนหนึ่ง และควร
ก าหนดให้มีการจัดท าระดับภาคเพิ่มเติม เพื่อเป็น
กรอบในการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 

ด าเนินงาน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี
การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ และต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
ดั งกล่ าว ซึ่ งส่ วนราชการที่ รับผิดชอบการ
ด า เนิ นงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนงาน โครงการ 
ให้สอดคล้องกับมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่ใช่การน าแผนหนึ่ง ไปบรรจุในแผนหนึ่งตาม
ความเห็นที่ประชุม 
(๓ ) เนื่ อ งจาก  ร่างพระราชบัญ ญั ติ ฯ  นี้ มี
เจตนารมณ์ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มี
หน้ าที่ ด า เนิ นการต ามอ าน าจหน้ าที่ เพื่ อ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ให้ เป็ น ไป ต าม แ ผ น จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องทั้ งส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่าง
กฎหมายดังกล่าว อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องร่าง
ไว้ ใน กฎ ห มาย ให้ ต้ อ งจั ดท าแผน จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ภาค หรือในระดับอื่นอีก 

มาตรา ๓๘ แผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็น
แผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผน
จัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงสภาพ
ความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น 
และควรจะต้องมสีาระส าคญัในเรือ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการควบคมุมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(๒) แผนการจดัหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับ
การก่อสร้าง ตดิตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสยีรวมของสว่นราชการหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) แผนการจดัเก็บภาษีอากรและค่าบริการ
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เพื่อการด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบดั
น้ าเสียรวมหรือระบบการก าจัดของเสียรวมตาม 
(๒) 

(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และ
ควบคุมการปล่อยท้ิงน้ าเสยีและของเสียอย่างอื่น
จากแหล่งก าเนดิมลพิษ 

(๕) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ป้องกัน
และปราบปรามการละเมิด และฝา่ฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคมุมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มศิลปกรรม 
 
 

 

มาตรา ๓๙ แผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในล าดับแรก จะต้องเสนอประมาณการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน ส าหรับการ
ก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจดัของเสียรวม ตามมาตรา 
๓๘ (๒) ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยงัไม่พร้อมที่จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจดัของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริม
ให้เอกชนลงทุนกอ่สร้าง และด าเนนิการระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย เพื่อ
ให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 
 

มาตรา 43 ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วมีความจ าเป็นต้อง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด 
และประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ส าหรับด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

1. ความเห็นของ กก.วล.  
   1.1 เห็นว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด เพื่ อ 
เสนอขอรับการจั ดสรรงบประมาณแผ่ นดิ น เมื่ อ 
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเห็นชอบโครงการภายใต้ แผน 
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งโครงการ
ดังกล่าวไปยังหน่ วยงานส่วนกลางเป็นผู้พิ จารณา
รายละเอียดของโครงการ เพื่ อให้ด าเนินการจัดท า 
ค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และส่ งให้ 
ส านักงบประมาณเป็นผู้พิจารณา และให้หน่วยงาน
ส่วนกลางเป็นผู้บริหารงบประมาณโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 

รับข้อคิดเห็นดังกล่าว และหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในช้ันตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายอีกครั้ง 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องมีแบบแปลนรายการละเอยีดและประมาณ
การราคาของโครงการก่อสร้าง ตดิตั้ง ปรับปรุง 
ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา รวมทั้ง
กระบวนการและวิธีด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมหรือระบบการก าจัดของเสียรวมที่เสนอขอ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าว
ประกอบค าขอด้วย 

 
เพื่อประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดัซึ่งจะตอ้งมีค าขอ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึ่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั เพื่อเสนอขอตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไว้เพื่อการนีโ้ดยเฉพาะ  
 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 42 วรรคสามและ
วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยอนุโลม  

 

ในการบริหารจั ดการโครงการและเพื่ อ ให้ แ ผน 
ปฏิบัติการในระดับจังหวัดสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1 .2  กรณี ที่ ก ารป ฏิ บั ติ ต ามแผนจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้รับ
ความเห็นชอบจาก กก.วล. แล้วมีความจ าเป็นต้อง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และประมาณการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ส าหรับด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีก
นั้ น  เป็ น ก ารก าห น ด ขั้ น ต อ น ให้ น า เส น อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบนั้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการต่างๆ ได้  
   จากการด าเนินการตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 พบว่า สผ. ไม่สามารถ
ก ากับ ควบคุม ท้ังในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการระบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง เนื่องจาก
ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ท าให้ สผ. มีปัญหาในเรื่องความ
ล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้
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ก า ร บ ริ ห า ร งบ ป ร ะ ม า ณ เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรตั้งงบประมาณเพื่อด าเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ไว้ท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
ระบ บการรวบรวม  ติ ดต ามและวิ เค ราะห์
แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 

 มาตรา 44  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด และให้รฐัมนตรีเจ้าสังกัด
ของส่วนราชการที่เสนอค าขอน้ัน มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปี 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม ก ากับ 

ดูแล การด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ
ตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดประจ าปี ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการ

1. ความเห็นของ กก.วล. ในกระบวนการจัดท า 
แผนจังหวัด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ แผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งก าหนดเป็นแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีซึ่งเป็นแผนรายปี หลักการในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด คือ ต้องส ารวจปัญหา ความ
ต้องการของพื้นที่  ความต้องการของประชาชน  
มาวิ เคราะห์สังเคราะห์  ศักยภาพของโครงการ  
และก าหนดทิศทางในการพัฒนาซึ่งทิศทางนั้นจะ
แปลงมาสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งโครงการ 
แผนงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต้อง
สอดคล้องและผลักดันไปสู่ทิศทางและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผน 4 ปี ส่วนการด าเนินการอื่นๆ 
ของส่วนราชการก็ไม่มีความจ าเป็นต้องไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ซึ่งเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจหรือนโยบาย หรือแม้แต่

รับข้อคิดเห็นดังกล่าว และหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในช้ันตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายอีกครั้ง 
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

แผนเฉพาะด้านอื่นๆ ที่อยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น
แผนยาเสพติด แผนด้านความมั่นคง หรือแผน
ด้านการท่องเที่ยว ก็จะเป็นแผนเฉพาะด้านที่
ด าเนินการได้อยู่แล้ว ดังนั้น เห็นว่า การรวมแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กับแผนพัฒนาจังหวัดเข้าด้วยกัน จึงไม่มีความ
จ าเป็น 

ส่วนที ่๓ 
เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๓ 
เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

     

มาตรา ๔๒ การคุ้มครองและจัดการพื้นที่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๓๕ และตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

มาตรา 46  การคุ้มครองและจดัการพื้นท่ี
เขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 41 และตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
 

1 . ความ เห็ นจากการรั บ ฟั งผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  
การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ เขตอนุรักษ์และ 
เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ก าหนดขึ้น และแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 
 
 

1. การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนฟื้นฟูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ผ่ านการรับฟั งความคิด เห็ นแล้วน า เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
คณ ะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ  และ
คณะรัฐมนตรี  
 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพืน้ท่ีใดมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหรอืมีระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่นโดยทั่วไป 
หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาตทิี่อาจถูกท าลาย
หรืออาจได้รับผลกระทบ กระเทือนจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนท่ีที่มี

มาตรา 47  ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนท่ีใดมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร หรอืมีระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่นโดยทั่วไป 
หรือเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเป็นพ้ืนท่ีที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือ 

1. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   1.1 เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควรก าหนด 
ให้ประชาชน องค์กรต่างๆ มีสิทธิที่เสนอพื้นที่ใด 
ควรจะต้องถูกคุ้มครอง และก าหนดให้มีหน่วย
ตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะ มีบทลงโทษที่
ชัดเจนและรุนแรงกว่าพื้นที่ทั่วไป และในกรณีไม่

(๑) เห็นด้วย กับการให้ประชาชน องค์กรต่างๆ  
มีสิทธิในการเสนอพื้นที่ใดๆ ให้เป็นเขตพื้นที่
คุ้มครอสิ่ งแวดล้อมได้ ทั้ งนี้  ที่ผ่านมาพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ถนนต้นยางสาย
เชียงใหม่ -ล าพูนเสนอโดยสมาคมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม พ้ืนที่แม่ตาว จังหวัด
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คุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การ
อนุรักษพ์ื้นที่น้ันยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็น
เขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่น้ันเปน็เขตพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

มีระบบนเิวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย หรือ
อาจไดร้ับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ได้โดยง่าย ให้รัฐมนตรโีดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตมิี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่น้ันเป็น
เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 
ก่อนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง 

รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ท่ี
จะก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง    

 

ปฏิบัติตามข้อก าหนด การท าอีไอเอส าหรับโครงการ
บางประเภทในพื้ นที่ คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมต้อง 
รับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเข้มงวด หากในพื้นที่มีการกระท าที่ขัดกับ
ประกาศพื้นที่คุ้มครองให้มีบทลงโทษท้องถิ่นที่
ชัดเจน มีอีกหลายประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุง 
แต่ต้องใช้วิธีน าเสนอจะครอบคลุมกว่า 
   1 .2  ในการประกาศให้พื้ นที่ ใด เป็ นพื้ นที่
คุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อม  จะต้ อ งมี ก าร เปิ ด ให้
ประชาชนในพื้นที่ รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด ก่อนท่ีจะท าการประกาศด้วย 
   1.3 ขอเพิ่ ม เติ มค าว่ า  “องค์ ก ารเอกด้ าน
สิ่งแวดล้อม”ลงในวรรคสอง เป็นดังนี้ “ก่อนการ 
ออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง รัฐมนตรีต้อง 
เปิ ดโอกาสให้ องค์การเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้อม  
และประชาชนพื้นที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขตพื้นที่
คุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมมี ส่ วน ร่ วม ในการออก
กฎกระทรวง” 
   1.4 เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
     (1) ควรรวมถึงพื้นที่ที่เคยประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปแล้ว แต่ยังพบว่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่  
     (2) เพิ่มพื้นที่ที่ ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพื้นที่
โดยรอบพื้ นที่ อนุ รักษ์ดั งกล่ าวที่ คาดว่าจะมี
แนวโน้มได้รับการคุกคาม 

ตาก เป็นการด าเนินงานตามศาลปกครอง พ้ืนที่
ลุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ดอกกราย และ
คลองใหญ่ จังหวัดระยอง เป็นการมอบหมายให้
ด าเนินการของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
(๒) ได้ก าหนดกลไกให้มีหน่วยตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
พื้นท่ีที่มีกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ อยู่ในพื้นที่
นั้นๆ อยู่แล้ว และ  
(๓) บทลงโทษได้ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
อย่างชัดเจน  
(๔) ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจ าเป็นต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
ทั้งหมดอยู่แล้ว ซึ่งมีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน 
รวมทั้งการท ารายงาน EIA หรือ IEE ด าเนินการ
ตามขั้นตอนเรื่องประกาศกระทรวง เรื่องEIA หรือ 
IEE อยู่แล้ว 
(๕) เห็นด้วย ทั้งการประกาศพื้นที่ใหม่และการ
ด าเนินการต่อเนื่องของพื้นที่ท่ีมีประกาศอยู่แล้ว 
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มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๔๓ ให้ก าหนดมาตรการคุม้ครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งดังต่อไปนี้ไว้ใน
กฎกระทรวงด้วย 

(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดนิเพื่อ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน
ต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรอืคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรม 

(2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่
อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนเิวศน์ของพื้นที่น้ันจาก
ลักษณะตามธรรมชาติหรือเกดิผลกระทบต่อ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการรัฐวสิาหกิจ หรือ
เอกชนท่ีจะท าการก่อสรา้งหรือด าเนินการในพ้ืนท่ี
นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับ
พื้นทีน่ั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เพือ่รักษาสภาพ
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 

(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่

มาตรา 48  ในการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 47 วรรคหน่ึง ให้ก าหนดมาตรการ
คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนีไ้ว้ในกฎกระทรวงด้วย 

(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน
ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศลิปกรรม 

(๒) ห้ามกระท ากจิกรรมใด ๆ ท่ีอาจ 
เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนเิวศของพื้นที่น้ันจากลักษณะ
ตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเกิดผลกระทบต่อคณุค่าของสิง่แวดล้อม
ศิลปกรรม 

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนท่ีจะท าการก่อสรา้งหรือด าเนินการในพ้ืนท่ี
ทีต่้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับ
พื้นที่ รวมทั้งก าหนดขอบเขต หนา้ที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เพือ่รักษาสภาพ
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความ

1 . ความ เห็ นจากการรั บ ฟั งผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  
ไม่ ควรอนุญ าตให้ มี การด าเนิ นการโครงการ 
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือถ้าจะเปิด
โอกาสให้มีได้ ควรก าหนดว่าต้องเป็นโครงการที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านบวก
มากกว่าทางด้านลบ 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที ่๑๗ ก.ค. ๖๐ 
ควรก าหนดให้น ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปใช้
ในเขตพื้นท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุก
ข้อ แทนการก าหนดเพียงบางมาตรการในปัจจุบัน 
เพื่ อให้ การคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมในพื้ นที่ นั้ นมี
ประสิทธิภาพ 

(๑ ) ในการก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการใน
พื้นท่ีที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม (๓) เป็นกรอบแนวทางในการ
ก าหนด ประเภทและขนาดโครงการต่างๆ ที่ต้อง
จัดท ารายงาน IEE หรือ EIA หรือ EHIA ไว้ แต่
การประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วไม่ต้องการให้
กิจกรรมบางประเภทในพื้นที่นี้ ก็สามารถก าหนด
มาตรการห้ามไว้ได้เช่นกัน ตาม (๒) 
(๒) การด าเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่ งแวดล้อม ที่ผ่านมา สผ. ได้น ามาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกข้อตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปก าหนดไว้
ในประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่น้ัน 
 
 

 

หลากหลายทางชีวภาพ หรือคณุค่าของ
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมในพื้นที่น้ัน 

(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน 
แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่น้ัน 

(๖) ก าหนดเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรฐั 
ที่รัฐมนตรจีะด าเนินการแต่งต้ังเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการใน (๑) (๒) และ (๕)  

การจัดท าและการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม (๓) ให้น า
บทบัญญัติส่วนที่ ๔ การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

ส่วนที ่๔ 
การท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๔ 
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

  

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้รฐัมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนท่ี
มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมเพือ่เสนอขอความ

มาตรา 50  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ใหร้ัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของหน่วยงาน 
ของรฐัหรือเอกชนท่ีมผีลกระทบสิง่แวดล้อม 
หรืออาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ

๑. ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
เห็นควรให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... โดยให้ ทส. รับข้อคิดเห็นของ กก.วล. ไป
ประกอบการพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
และเห็นควรก าหนดให้มีการจัดท าการประเมิน 

(๑) ปรับปรุงบทบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การ
ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
สามารถก าหนดให้แตกต่างกันได้ตามประเภทและ
ขนาดของโครงการ  
(๒) ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย  
(๓) ได้บัญญัติเนื้อหาในส่วนที่ 4 ให้สอดคล้องกับ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา 
๔9 
 

ในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัต ิแนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการแตล่ะประเภทและแต่
ละขนาดด้วย 
 

กรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือ
ขนาดใดหรือท่ีจะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมไวแ้ล้ว และเป็น
มาตรฐานทีส่ามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะ
เดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดใหโ้ครงการหรือ
กิจการในท านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมก็ได้ 
แต่ทั้งนี ้โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดง
ความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ในการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด 
 

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง อาจ
ก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทและขนาด
ของโครงการ โดยต้องก าหนดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียด้วย 

 
ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ส าหรบัพ้ืนที่ใด หรือการพัฒนาราย
สาขาใดตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว 
การจัดท ารายงานตามวรรคสาม ต้องน าผลการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มาประกอบการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในร่างพ.ร.บ.
ฉบับนี้  นอกเหนือจากการปรับปรุงกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) เพื่ อเป็น
เครื่องมือน าเสนอทางเลือกประกอบการตัดสินใจ
ระดับนโยบายและแผนงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ความเห็นของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ 
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   ๒.1 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ค วรบั ญ ญั ติ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๘     
   ๒.2 การติดตามตรวจสอบมาตรการที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเพียงการรายงานจากเจ้าของโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติหากมีการรายงานเท็จก็ไม่สามารถ
ทราบข้อเท็จจริงได้  
   ๒.3 ทั้งนี้ปัญหาเดิมที่ยังคงอยู่คือหากเงื่อนไขที่
ก าหนดในรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมไม่อยู่ ในอ านาจของกฎหมายให้
อนุญาต เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ ให้อนุญาต
ประกอบกิจการก็ไม่สามารถใช้อ านาจใดบังคับให้
ท าตามเง่ือนไขในรายงานได้ (มีเพียงการก าหนด
เป็นเง่ือนไขในการต่อใบอนุญาตซึ่งจะมีผลก็ต่อ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 58 แล้ว 
(๔) เพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อเช่ือมโยง EIA กับ SEA  
ในมาตรา ๕๐ วรรคสี่ ตามที่มีผู้เสนอความเห็น 
ทั้ งนี้  เนื่ อ งจากเรื่ อ ง  SEA อยู่ ระหว่ างการ
ผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม
ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกระเบียบหรือ
กฎหมายในเรื่อง SEA เป็นการเฉพาะ  
(๕) เพิ่มเติม “โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ” ในวรรคห้า 
ตามที่มีผู้เสนอความเห็น 
(๖) บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 อยู่แล้วในมาตรา 49 วรรคท้าย ซึ่งร่าง
พระราชบัญญั ติ ฉบับนี้  เป็น เพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็นการ
เพิ่มเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และในขั้นตอนการ
ออกประกาศกระทรวงตามร่างมาตรานี้ จะต้อง
มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยอยู่แล้ว เห็นควรยืนยันเนื้อหาเดิม ท้ังนี้ การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดท ารายงานฯ สามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ทส. โดย สผ. ได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงประกาศ ทส. ที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะๆ โดยบางฉบับเป็นการปรับปรุงใน
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ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะ
ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ
โครงการหรือกิจการน้ัน หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด 
 

เมื่อใบอนุญาตขาดอายุเท่านั้น ซึ่งการไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในรายงานอาจท าให้เกิดปัญหา
กับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา) 
   ๒.4 การก าหนดให้โครงการต้องท า EIA ใหม่
ทั้งหมดเมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขั้นตอนในการขออนุญาต ในกรณีที่ไม่ได้เป็น
การด าเนินโครงการใหม่ ประกอบกับโครงการ
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งโครงการต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบตามที่ถูก
ก าหนดไว้ หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต รวมถึง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) สามารถติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นระยะอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า การด าเนินโครงการอาจมี
ผลต่อสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปก็
สามารถก าหนดให้มีการทบทวนมาตรการตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดแทนการท ารายงานใหม่ทั้งฉบับได้  
   ๒.5 ขอเพิ่มเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม” ในวรรคสามของร่าง เป็นดังนี ้“การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามวรรคสอง อาจก าหนดให้แตกต่างกันตาม
ประเภทและขนาดของโครงการ โดยต้ อ ง
ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ด้วย 
(๗ ) เห็ นว่ า  ม าตรา ๕๘  ของรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้ด าเนินการซึ่งมีความหมายกว้าง 
เป็ น ไป ได้ ตั้ งแต่ ระดั บกิ จกรรม  โครงการ 
แผนงาน แต่เมื่อพิจารณาข้อก าหนดที่รัฐต้อง
ปฏิบัติ  คือ ให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) ซึ่ง EHIA เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ดังนั้น 
ในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท า 
EIA/EHIA ในร่างพระราชบัญญัติ จึงก าหนดให้
จัดท าในระดับโครงการหรือกิจการ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของ EIA จึงมิใช่เป็นการลดทอนสิ่ง
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลง  
(๘) กรณี เจตนารมณ์มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 
หมายความถึ งในระดับการจัดท าแผนงานหรือ
แผนพัฒนานั้ น เห็นว่า เครื่องมือที่ จะน ามาใช้ 
 คือ การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
Strategic Environmental Assessment: SEA)  
ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปด้านระบบ 
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศ 
ไทยของ สปท. คือ การผลักดันให้มีการน า SEA  
มาใช้กับการวางแผนพัฒนาของประเทศอย่ าง 
เป็ นรูปธรรม ทั้ งนี้  ทส. อยู่ ระหว่ างขับเคลื่ อน 
ข้อเสนอการปฏิรูป SEA ดังกล่าวร่วมกับส านักงาน
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องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
   ๒.6 เสนอทบทวนยกเลิกเงื่อนไขให้มีการจัดท า
ร า ย ง าน  EIA/EHIA ใน ก า ร ข อ ต่ อ อ นุ ญ า ต 
เนื่องจากกระบวนการจัดท า EIA/EHIA ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน อาจจะมากกว่า 1 ปี และการต่อ
ใบอนุญาตต้องด าเนินการทุก 5 ปี ท าให้เจ้าของ
โครงการต้องมีภาระในการจัดท า EIA/EHIA เกือบ
ทุกๆ 3 ปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใน
ระหว่างช่วงดังกล่าว ก็จะท าให้ต้องจัดท ารายงาน 
EIA/EHIA ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 
   ๒.7 การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง อาจก าหนดให้แตกต่าง
กันตามประเภทและขนาดของโครงการ ต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ทุ กๆ 5 ปี  โดยต้ องก าหนดให้ มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
   ๒.8 การก าหนดการให้โครงการหรือกิจการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งฉบับเมื่อมี
การต่ออายุใบอนุญาต หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ตามที่ก าหนดในร่างพระราชบัญญัติ เห็น
ควรตัดบทบัญญัติดังกล่าวออก  เพราะไม่ ได้

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  (สศช.)  
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ สศช.
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าว 
(๙) กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญกับผลกระทบทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดย
ตลอด โดยเรื่องดังกล่าวถูกก าหนดไว้ชัดเจนใน 
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและแนวทางในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(๑๐) ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๐ ได้
เพิ่มเติมหลักการในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไว้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและสอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ 
แล้ว 
(๑๑) ทส. โดย สผ. รับไว้ประสานกับ สศช. ใน
เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
( Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ซึ่งจะมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ และใน
ส่วนของการจัดท าและพิจารณารายงานใน
ปัจจุบัน ได้มีการประเมิน Carrying Capacity 
ส าหรับบางพื้นที่และบางประเด็นอยู่แล้ว เช่น 
การประเมินและก าหนดมาตรการด้านคุณภาพ
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ก าหนดกรอบเหตุ ผลหรือความจ า เป็นที่ ให้
โครงการประเภทใดต้องท ารายงานฯ ใหม่ รวมถึง
กรอบระยะเวลาของโครงการที่ด าเนินการไปนาน
เท่าไรแล้วจะให้มีการท ารายงานฯ ใหม่ท าให้เกิด
ความสับสนและความไม่มั่นใจของผู้ที่จะลงทุนใน
โครงการต่างๆ  อย่างไรก็ดี  หากหน่วยงานผู้
อนุญาตเห็นว่า การด าเนินโครงการอาจมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถ
ก าหนดให้มีการทบทวนมาตรการตามรายงานฯ 
ในขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดแทนการท ารายงานใหม่ทั้ งฉบับ ได้ 
นอกจากนี้ การก าหนดประเภทโครงการตาม
ข้างต้นควรท าอยู่ในรูปกฎกระทรวงเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย 
 
   ๒ .9 เสนอให้ ตั ดความในวรรคท้ าย  ออก 
เนื่องจากมีการจัดท ารายงานปฏิบัติตามมาตรการ 
(EIA Monitoring Report) ทุก 6 เดือนส่งให้กับ 
สผ. และหน่วยอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการขอต่อ
ใบอนุญาตอยู่แล้ ว ซึ่ งระบุ ไว้แล้ว  แต่หากมี
ความเห็นไม่ตัดออก เนื่องจากเหตุผลบางประการ
นั้น ขอเสนอให้เพิ่ม “...ในกรณีที่ เห็นเป็นการ
สม ค วร  รั ฐม น ต รี โด ยค วาม เห็ น ชอบ ขอ ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะประกาศ...” 
   ๒ .10 การจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อใบอนุญาตนั้น เป็นไป

อากาศในพื้นท่ีมาบตาพุด การประเมินศักยภาพ
ของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง เป็นต้น ซึ่งจะได้พัฒนา
แนวทางการด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป 
(๑๒) กรณีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้น
ใหม่ เห็นว่า 
     - ภาครัฐมีข้อจ ากัดในการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาใหม่  และไม่มีหลักประกันได้ว่าการตั้ ง
หน่วยงานขึ้นใหม่จะด าเนินการได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่ารูปแบบเดิม ดังตัวอย่างการด าเนินการ
ขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(กอสส.) ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาข้อร้องเรียน
ภายในหน่วยงานเอง เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส 
จากการประเมินสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณใน
การพิจารณารายงานต่อโครงการสูงกว่า สผ. มาก  
(๑๓) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและผู้จัดท า
รายงานที่เป็นอิสระจากกัน เห็นว่า 
     - ระบบการว่าจ้างจัดท ารายงานโดยเจ้าของ
โครงการโดยตรงเป็นระบบที่ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งผู้จัดท ารายงานจะต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบและขึ้นทะเบียนโดย สผ. และ
การจัดท ารายงานจะต้องเป็นไปตามแนวทางการ
จัดท ารายงานที่ก าหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายงานอีกช้ันหนึ่งด้วย  
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ไม่ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากระยะเวลาในการ
จัดท ารายงานและพิจารณาเห็นชอบแต่ละครั้ง
ยาวนาน ตั้ งแต่ปีครึ่งถึงสองปี ขณะที่การต่อ
ใบอนุญาตท าทุกๆ ๕ ปี คือ เมื่อได้รับอนุมัติต่อ
ใบอนุญาต ก็ต้องเตรียมท ารายงานใหม่ฯ เพื่อต่อ
ใบ อนุ ญ าต รอบ ต่ อ ไป แ ล้ ว  ซึ่ งผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหากไม่มีการเพิ่มก าลังการผลิตหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น 
ติดตั้งระบบบ าบัดใหม่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตใหม่ เป็นต้น อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการสามารถตรวจสอบได้จาก
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้  
   ๒.11 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี 
จะประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
     (1)  ใ จ ค ว า ม ส่ ว น นี้ ค ว ร ชั ด เจ น ว่ า มี
วัตถุประสงค์ให้ทุกโครงการตามวรรคหนึ่งต้อง
ด าเนินการ หรือ บางโครงการตามวรรคหนึ่ง ที่
ต้องด าเนินการ"  

     - กรณีที่จะให้มีหน่วยงานกลางขึ้นมาท า
หน้ าที่ ว่ าจ้างผู้จั ดท ารายงานแทนเจ้าของ
โครงการ จะท าให้เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการจัดท ารายงาน และจากสถิติจ านวน
รายงานฯ ที่มากกว่า 2,000 ฉบับต่อปี อาจเกิด
ปัญหาความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการให้รวดเร็ว  
     - ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่างผลักดันและท า
ความร่วมมือกับสภาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(๑๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการผูช้ านาญการ 
จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทาง
วิชาการเป็ นส าคัญ  โดยประชาชนผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบได้มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นอยู่แล้ว 
 
ในการนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาในประเด็นนี้ ว่า การเช่ือมโยง EIA กับ 
SEA ดังกล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติจะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ 
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     (2) ควรมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมอย่าง
มากในการพิจารณาการด าเนินการท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบฯ ส าหรับกรณีการต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น เนื่องจากการท าประชาพิจารณ์ 
รับฟังความคิดเห็นมีความอ่อนไหวสูง หากไม่ผ่าน
แล้วกิจการจะด าเนินการต่ออย่างไร หยุดผลิต 
เลิกโครงการ?" หรือหากมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการยืดเยื้อทางกิจการจะต้องด าเนินการ
อย่างไร หยุดผลิตหรืออย่างไร 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐  
   ๓.๑ การประกาศก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสุขภาพ  เห็นว่ามี
ขอบเขตที่กว้างกว่าที่ก าหนดไว้ เช่น การประกาศ
ก าหนดเขตอุทยานแห่ งชาติ เข้าข่ายเป็นการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๘ ตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ 
   ๓ .๒  ควรก าหนด ให้ มี ก าร เช่ื อม โยง  SEA 
(Strategic Environmental Assessment) และ 
EIA (Environmental Impact Assessment) ใน
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   ๓.๓ ควรเพิ่มความส าคัญกับผลกระทบทาง 
สังคม (SIA : Social Impact Assessment) ใน
การจั ดท ารายงานการประ เมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่าย
ประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ๔.๑ ด้านระบบของการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ภาคประชาชนเห็นว่าควรมีการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environment Assessment- SEA ) ที่ เป็นการ
ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่และ
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยต้องมีการประเมิน
เชิงยุทธศาสตร์ก่อนว่าสอดคล้องกับการพัฒนา
พื้นที่หรือไม่ หากไม่สอดคล้องต้องไม่ด าเนินการ
โครงการ 
   ๔.๒ ต้องมีการก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
      - ต้องพิจารณาถึงทางเลือกอย่างรอบด้าน
โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
โดยรวมของแต่ละทางเลือกทั้งที่เป็นต้นทุนด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน
สุขภาพ 
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     - ต้องศึกษาประเมินผลกระทบ และความ
เสียหาย โดยรวมถึงการประเมินต้นทุนภายนอก 
(Externality) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพ และคิดรวมคุณค่าในเชิงระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นทุนการ
ให้บริการเชิงนิ เวศ (Ecological Service) ต้อง
เอาต้นทุนภายนอกนี้ไปรวมกับต้นทุนภายใน และ
ใช้ประกอบการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
     - หากพื้นที่ที่ด าเนินโครงการนั้นอยู่ ในพื้นที่
ระบบนิเวศเฉพาะ ต้องออกแบบการศึกษาเป็นการ
เฉพาะสอดคล้องกับความจ าเพาะของระบบนิเวศ 
เช่น พื้นที่ ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ 
(Ramsar Site) 
   ๔.๓ ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
ร อ ง รั บ  (Carrying Capacity) ข อ งพื้ น ที่  ใน
การศึกษาข้อจ ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะด้านพื้นที่ ระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนถึง
การแก้ไขผลกระทบหรือการเยียวยา โดยค านึงถึง
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีโครงการหรือ
กิจกรรมเพิ่มเข้าไปในพ้ืนท่ีจะส่งผลต่อศักยภาพใน
การรองรับของพื้นที่อย่างไร ซึ่งเห็นควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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   ๔.๔ ภาคประชาชนเห็นด้วยกับการพิจารณา
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ... มาตรา 50 ใน
ประเด็นที่ก าหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาต
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่มีการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่  ซึ่งเป็น
หลักการเดิมที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 อยู่แล้ว 
(มาตรา 49 วรรคท้าย) รวมถึงหลักการส าคัญใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่างมาตรา
นี้  ต้องมีการรับฟั งความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องด้วยและเห็นด้วยกับร่างมาตรา 59 ที่
ก าหนดให้ รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการสามารถน าไปใช้ได้
เป็นระยะเวลาห้าปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
   ๔.๕ ต้องมีการแยกองค์กรบริหารจัดการระบบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
อิสระหรือหน่วยงานกลาง นอกจากนี้ เจ้าของ
โครงการและบริษัทผู้จัดท ารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นอิสระแยกขาดจากกัน
โดยสิ้นเชิง ก าหนดขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
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ของประชาชน ให้ เป็ น ไป โดยชอบ ธรรม  มี
คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแลในขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะ ก าหนดให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
สามารถเข้าถึงขั้นตอนการท ารายงานฯ ได้ตลอด
ทั้งในระยะก่อนเริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ 
และห ลั งจ ากด า เนิ นการ  และ ในส่ วนของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการในการพิจารณาอนุมัติ
รายงานจะต้องมีองค์ประกอบที่ เท่าเทียมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ และอาจมีกรรมการผู้ช านาญการใน
ระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการผู้ช านาญการใน
ระดับพื้นที่ คณะกรรมการผู้ช านาญการในระดับ
จังหวัด 
 
๕ .ข้ อคิ ด เห็ นแล ะข้ อ เสนอแนะข องสภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/กลุ่มสานพลัง
ประชารัฐ ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาทบทวน
ความเห็นดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากการก าหนดให้
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องท า EIA หรือ EHIA 
ต้องท า EIA หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีการต่อ
อายุใบอนุญาต หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด มี
ผลกระทบต่อภาคเอกชน และการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการทั้งไทยและ
ต่างชาติ จึงควรจะตัดบทบัญญัติในร่างมาตรา 50 
วรรคท้ายออกอย่างไรก็ดี หากกระทรวงฯ เห็นว่า
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มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัตินี้
ไว ้ควรก าหนดกรอบการใช้อ านาจของรัฐมนตรีไว้
ในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ท าได้เฉพาะกรณีที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญที่ท าให้โครงการหรือ
กิจกรรมที่ต้องท า EIA หรือ EHIA ใหม่ก่อนการ
ได้รับอนุญาต โดยต้องค านึ งถึ งความสมดุล
ระหว่างการลงทุน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
อีกทั้งต้องออกเป็นกฎกระทรวงโดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการกลั่นกรองการใช้อ านาจ 
 
๖. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน กอสส.     
   ๖.๑ มาตรา ๕๐ การก าหนดให้มีกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
โครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส าคัญของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เห็นว่า ควรก าหนดให้มี
รับฟั งความคิด เห็ นจากองค์การอิสระด้ าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
   ๖.๒ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจ 
ส่งผลกระทบอย่ างรุนแรงต่อชุมชนทั้ งในด้ าน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สุขภาพ จะต้องน าข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการรับ
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มลพิษในสิ่งแวดล้อม (environmental pollution 
carrying capacity) ในพื้นที่ตั้งโครงการ/กิจกรรม
นั้นๆ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 
 

มาตรา 51  ในกรณีที่โครงการหรือ
กิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นใน
พื้นที่ใดมีการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบแล้ว 
และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือ
กิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนท่ี
ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรโีดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติอาจ
ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกจิการใน
ท านองเดียวกันถือปฏิบัติโดยได้รบัยกเว้นไมต่้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก็ได ้
 

โครงการหรือกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหน่ึงส าหรับโครงการ
หรือกิจการน้ัน หรือที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยต้อง
เสนอมาตรการที่จะต้องปฏิบัติให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

๑. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน กอสส. 
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ ใดมีการ 
จัดท ารายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และได้รับความเห็นชอบแล้ว และเป็นมาตรฐาน 
ที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือ
ขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดี ยวกันได้ 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศก าหนดให้โครงการ
หรือกิ จการในท านองเดี ยวกั นถือปฏิ บั ติ โดย 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้  เห็นว่า ควรตัดออก 
ทั้งมาตราเนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๐ 

ขอยืนยันความเห็นเป็นการน าหลักการเดิมตาม
มาตรา ๔๖ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นข้อเสนอการปฏิรูประบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะมีการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงาน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็น
เง่ือนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องน้ันด้วย 
 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับปรงุ
มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการ
หรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จัดต้ังขึ้น
ในพ้ืนที่ใด ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีหน้าท่ี 
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่แก้ไขหรือ
ปรับปรุงไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย โดยให้ถือเป็น
เง่ือนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องน้ัน
เพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรอืกิจการ

ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือ
กิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏบิัติของทาง

มาตรา 53  ในกรณีที่โครงการหรอื
กิจการทีต่้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 เป็นโครงการหรือ
กิจการของหน่วยงานของรัฐหรือโครงการหรือ
กิจการที่หน่วยงานของรัฐร่วมงาน หรือ
ด าเนินการร่วมกับเอกชนทีต่้องเสนอขอรับความ

1. ความเห็นของ กก.วล. 
   1.1 ในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนบาง
โครงการ หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้
เอกชนเป็นผู้ออกแบบโครงการตามหลักการ
ส าคัญของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอ ก ช น  (Public Private Partnership : PPP) 

การแก้ไขเพิ่มเติมความ เป็นวรรคสี่  เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการหรือกิจการของรัฐในการจัดให้มี
สาธารณูปโภคอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถ
ด าเนินการได้โดยรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิรูปประเทศ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
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การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ราชการให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้ จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตั้งแต่
ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตร ี

 
 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตาม
วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุ้คคลหรือ
สถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรอืเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
ท าการศึกษาและเสนอรายงานหรอืความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด ้
 

ส าหรับโครงการหรือกิจการของสว่น
ราชการหรือรัฐวิสาหกจิตามมาตรา ๔๖ ซึ่งไม่
จ าต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหส้่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการนั้นจัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนท่ีจะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบตัิของ
ทางราชการให้หน่วยงานของรัฐซึง่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้ จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
หรือกิจการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตร ี
 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรี
อาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป็น
ผู้ช านาญการหรือเช่ียวชาญเกี่ยวกบัการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท าการศึกษาและเสนอรายงานหรอืความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด ้
 

กรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมตาม
มาตรา 50 เป็นโครงการหรือกิจการของ
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไมต้่องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย ใหห้น่วยงานของรัฐซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท า
และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการ ท่ีก าหนด

ของสากล คือ การมุ่งเน้นที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบโครงการด้วย โดยรัฐจะระบุเพียง
ผลลัพธ์ของงานที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output 
Specifications) เท่านั้น ประกอบกับในโครงการ
ให้เอกชนพัฒนาที่ดินของรัฐเชิงพาณิชย์ เอกชน 
ควรจะเป็นผู้ออกแบบโครงการตามความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน 
และหารายได้เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ดังนั้น ในกรณี 
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการ 
ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบปฏิบัติ 
ของทางราชการหรือ พรฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งร่าง  
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติพ.ศ. .... ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะท าการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการเสนอ คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ  เพื่ อ เสนอความ เห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย อาจ
ท าให้ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
โครงการและจั ดท ารายงานการวิ เค ราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานของรัฐโดยไม่
จ าเป็น เพราะการออกแบบโครงการและการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องด าเนินการอีกครั้งโดยเอกชนเมื่อได้เข้าท า

ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่  ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
ทั้งนี้ ขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าว และหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในช้ันตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้ง 
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ไว้ในมาตรา 54 และมาตรา 55 โดยอนุโลม    
 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินโครงการหรือกิจการด้าน
การคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกัน
สาธารณภัย โรงพยาบาล ท่ีอยู่อาศัย หรือความ
มั่นคงทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซ่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกจิการน้ัน อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเอกชนผู้รับด าเนินการตาม
โครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะ 
ลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน
ผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้ 
 

สัญญาร่วมลงทุน  ในการนี้ เห็นสมควร 
     (1) ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้มีบทบัญญัติที่
รองรับโครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่
ต้องการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบโครงการด้วย 
     (2 ) ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ  เพื่ อ ให้ มี การค านึ งถึ งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐ 
ร่างมาตรา 47 วรรคสี่ แม้เนื้อความดังกล่าวจะ
ท าให้โครงการของรัฐที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอ
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ในร่างกฎหมายไม่ปรากฏว่า มีการ
เขียนค านิยามหรือค าอธิบายว่ากรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหมายความว่าอย่างไร ซึ่งอาจท าให้
เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายขึ้นมาได้ จึงเห็น
ควรพิจารณาว่า สมควรก าหนดค านิยามค าว่า 
“กรณีความจ าเป็นเร่งด่วน” เพื่อป้องกันปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ 
   1.2  ในร่าง แม้ เนื้อความดังกล่าวจะท าให้
โครงการของรัฐที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอผลการ
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พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่ในร่างกฎหมายไม่ปรากฏว่า มีการเขียนค า
นิยามหรือค าอธิบายว่ากรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหมายความว่าอย่างไร ซึ่งอาจท าให้เกิด
ปัญหาในการตีความกฎหมายขึ้นมาได้ จึงเห็นควร
พิจารณาว่า สมควรก าหนดค านิยามค าว่า “กรณี
ความจ าเป็นเร่งด่วน” เพื่อป้องกันปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ 
 
2.ความเห็นของกระทรวงการคลัง  
เห็นว่า ในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนบาง
โครงการ หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้
เอกชนเป็นผู้ออกแบบโครงการตามหลักการ
ส าคัญของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอ ก ช น  (Public Private Partnership : PPP) 
ของสากล คือ การมุ่งเน้นที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบโครงการด้วย โดยรัฐจะระบุเพียง
ผลลัพธ์ของงานที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output 
Specifications) เท่านั้น ประกอบกับในโครงการ 
ให้เอกชนพัฒนาที่ดินของรัฐเชิงพาณิชย์ เอกชน 
ควรจะเป็นผู้ออกแบบโครงการตามความเหมาะสม
ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน
และหารายได้เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ดังนั้น ในกรณี
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการร่วม
ลงทุนในลักษณะดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบปฏิบัติของ
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ทางราชการหรือ พรฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรั ฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งร่ าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะท าการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย อาจท าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการ 
และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของหน่ วยงานของรัฐโดยไม่ จ าเป็น เพราะการ 
ออกแบบโครงการและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการอีกครั้ง 
โดยเอกชนเมื่อได้เข้าท าสัญญาร่วมลงทุน เห็นสมควร
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้มีบทบัญญัติที่รองรับโครงการ
ร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การให้ เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ต้องการเปิดโอกาส 
ให้เอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
โครงการด้วย ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ เพื่อให้มีการค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และสภาพแวดล้อมที่ดีของประชาชนในการด าเนิน
โครงการลงทุนของรัฐ 
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3. ความเห็นของกระทรวงพลังงาน เห็นควร 
เพิ่ม”ความมั่นคงด้านพลังงาน” ในวรรคสี่  
 
4. ความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี
ข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันภาครัฐมีการลงทุนใน
โครงการพื้นฐานที่หลากหลายเพื่อวางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศในอนาคต แต่กฎหมายนี้มี
ลักษณะส าคัญการก าหนดมาตรฐานกลางในการ
ด าเนินการตามกฎหมายต่างๆ ท าให้มีขอบเขต
การบังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยเฉพาะมาตรการที่
ก าหนดในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อาจจะเป็นอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการและควรค านึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ของโครงการมาประกอบในการพิจารณาอย่าง 
รอบด้าน เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่าง
มั่นคง  
 
5. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   5.1 การก าหนดถ้อยค าต่อไปนี้ “...อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง เอกชนผู้ รั บด า เนิ นการตาม
โครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้...” เข้าข่าย
เป็นการล๊อคสเปค หรือไม่ 
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   ๕.๒ การบัญญัติข้อยกเว้นใหม่ระหว่างรอการ
พิจารณารายงาน EIA ในกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการหรือ
กิจการ ด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน 
การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย 
หรือความมั่นคงทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผล
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ต าม วรรค ห นึ่ ง  ส่ ว น ราชก าร 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่ งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง เอกชนผู้ รับด า เนิ นการตาม
โครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนาม
ผูกพันในสัญ ญาหรือให้ สิทธิกับ เอกชนผู้ รับ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้นั้น หลัก
กฎหมายนี้ไม่น่าจะเหมาะสมด้วยเหตุผลตามที่
ระบุไว้ว่าในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนของ
โครงการดังกล่าว ซึ่งควรจะบัญญัติในลักษณะ 
เป็นข้อห้ามมิให้เริ่มก่อสร้างหรือด าเนินโครงการ
จนกว่ารายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. 
ตามที่ กฎหมายก าหนด  แทนข้อห้ าม ไม่ ให้
หน่วยงานภาครัฐจะลงนามผูกพันในสัญญาหรอืให้
สิทธิกับเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือ
กิจการไม่ได้นั้นซึ่งควรให้ภาครัฐด าเนินการในส่วน
นี้ได้ แต่ต้องระบุในสัญญาไว้ให้ชัดเจนว่า ทั้งนี้ 
ในการเริ่มด าเนินโครงการจะต้องรอให้รายงาน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

EIA ผ่านการอนุมัติก่อนตามที่กฎหมายก าหนด 
   ๕.๓ ควรเพิ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใน
กลุ่มโครงการที่มีรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และโครงการ
ประเภทความมั่นคงทางพลังงาน ควรมีการแยก 
ให้ชัดเจน (เช่น ท่อก๊าซ ส ารวจผลิตปิโตรเลียม 
โรงไฟฟ้า) 
   ๕.๔ มาตราอื่น มีความสมบูรณ์และเหมาะสม 
ที่คณะรัฐมนตรีจะใช้ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมี
ความในวรรคท้ายของมาตรานี้ 
   ๕.๕ ความในวรรคท้ายของมาตรานี้ น่าจะเข้า
ข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 มาตรา 58 ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนก่อน เพื่อน า 
ผลมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการ หรือ
อนุญาต นอกจากนี้ยังอาจจะละเมิดต่อแนวนโยบาย
แห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2560 มาตรา 77 วรรค 2 ที่ก าหนดว่า "ก่อน
การตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ ..." หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ไป 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนอาจรวมตัวกันเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัย ช้ีขาดทันทีว่า กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่  ตามความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้น เห็นสมควรตัดวรรคดังกล่าวข้างต้นออก
จากกฎหมายฉบับน้ี 
 
๖. ความเห็นจากการรับฟังฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ เสนอให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของมาตรา 
53 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที ่๙/๒๕๕๙ ออก 
 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรอืกิจการ
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือ
กิจการซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตจากทางราชการ
ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ
ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
ตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
เสนอรายงานดังกล่าวอาจจดัท าเปน็รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรค
สอง ก็ได ้

 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม

มาตรา 54  ในกรณีที่โครงการหรอื
กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 เป็นโครงการหรือ
กิจการทีจ่ะต้องได้รับอนญุาตตามกฎหมายก่อน
เริ่มการก่อสรา้งหรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขอ
อนุญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเสนอ
รายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 50 วรรคสองก็ได ้

 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนญุาตตาม

กฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือ

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  
   ๑.๑ การก าหนดวันในการพิจารณาควรระบุ 
ให้ชัดว่า วันท าการ เนื่องจากการนับวันที่ระบุไว้
ในร่างพระราชบัญญั ติ  รวมวันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล  
   ๑.๒ ควรก าหนดให้ระยะเวลาในการแก้ไข
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ 
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เจ้าของโครงการได้รับแจ้ง
มติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ การก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไข
ปัญหาความล่าช้า 

๑. ทส. ได้พิจารณาแล้ว ได้แก้ไขให้ใช้ “วัน” 
เหมือนที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบัน  
๒. ข้อเสนอที่ให้ก าหนด ให้มีระยะเวลาในการ
แ ก้ ไข ร าย งาน ก า รวิ เค ร าะ ห์ ผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อมให้ไม่ เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เจ้าของ
โครงการได้รับแจ้งมติ ไม่ ให้ความเห็นชอบ
รายงานฯ สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบ EIA อย่างไรก็ตาม เห็นว่า การด าเนินการ
แก้ไขรายงานฯ อยู่ ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของโครงการที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
โครงการในการเร่งด าเนินการแก้ไขรายงานฯ จึง
ไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจรัฐในการก าหนดกรอบ
เวลาไว้ในกฎหมาย 
๓. ปัจจุบัน สผ. มีแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความ
ล่าช้าในการพิจารณารายงาน โดยจะมีการออก
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือ
กิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
เอกสารที่เกีย่วข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงาน
ที่เสนอมามไิด้จดัท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมี
เอกสารข้อมลูไม่ครบถ้วน ให้ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง
ให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายใน
ก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการเสนอ
รายงานนั้น 
 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็น
ว่า รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเอกสารที่เกีย่วข้องที่เสนอมาถูกต้องและมี
ข้อมูลครบถ้วน หรือไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิให้
ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแลว้ ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

กิจการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่าจะทราบผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 55 จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ใหส้ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เอกสารที่เกีย่วข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมามิได้
จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 วรรคสอง หรือ
มีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้
บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสบิห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับการเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอ
มาได้จัดท าถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้
มีการแก้ไขเพิ่มเตมิให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
วรรคสามแล้ว ใหส้ านักงานนโยบายและแผน

หนังสือเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ ไม่ เสนอ
รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอยู่ระหว่าง
จัดท าระบบการยื่นรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ
แสดงสถานภาพรายงานในแต่ละขั้นตอนไว้ได้
อย่างชัดเจน 
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สิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น
เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้บัการเสนอ
รายงานนั้น เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตาม
วรรคสี่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา 
เสนอความเห็นเบื้องต้นเกีย่วกับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณาต่อไป 

 
ในการด าเนินการตามมาตราน้ี 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้  

 
มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการตามมาตรา ๔๘ ให้กระท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้
พิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือ
ว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้
ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า

มาตรา 55 ใหค้ณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบหา้วัน
นับแต่วันที่ไดร้ับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ คณะกรรมการผู้ช านาญการเพื่อพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
(คชก.) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการอนุญาต 
ในโครงการมากมายหลากหลายที่เป็นการลงทุน
มหาศาล ประกอบกับอ านาจหน้ าที่ ในการ
พิจารณามีสูงมาก ในร่างวรรคท้าย ก าหนดให้  
"ในกรณี คชก. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
ความเห็นของ คชก. ให้ เป็นที่ สุด "  เห็นควร

ทส. เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดย 
(๑) ให้เพิ่มข้อความในวรรคแรก ดังนี้ “หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนได้” 
2. เพิ่มเติมข้อความในวรรคสี่  เพื่อเช่ือมโยง
กรณีการจบกระบวนการพิจารณารายงานไว้ใน 
พระราชบัญญัติให้ชัดเจน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทส.  
โดย สผ. ได้ด าเนินการกรณีจบกระบวนการ 
อยู่แล้ว ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 460/2552) 
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คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายสั่งอนุญาต
แก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได ้
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้
ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าท่ีรอการสั่งอนุญาตแก่
บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกลา่ว
จะเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผูช้ านาญการสั่ง
ให้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับตาม
แนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการก าหนด 

 
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแกไ้ข
เพิ่มเตมิหรือได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าวแตถ่้า
คณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และให้
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บคุคลผู้ขอ
อนุญาตได ้
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้
ความเห็นชอบหรือในกรณีที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ  
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
พิจารณาอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
น้ันต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้
ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาต
ตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตแกบุ่คคลผู้ขอ
อนุญาตไว้ก่อน จนกว่าบุคคลผู้ขออนุญาตได้
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง
หรือรายละเอยีดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ
ก าหนด เมื่อบุคคลดังกลา่วไดเ้สนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไข 
เพิ่มเตมิหรือได้จัดท าใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รบัการเสนอรายงานดังกล่าว ถ้า
คณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับต่อไป 
 
 
 

ก าหนดให้มี 
     (1) หลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใสใน
การคัดสรรบุคคลเหล่านี้ที่มีความช านาญการ
อย่างแท้จริง และมีปริมาณองค์คณะที่เพียงพอต่อ
ปริมาณโครงการที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     (2) กระบวนการอุทธรณ์ กรณีไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นของ คชก. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และโปร่งใสต่อผู้ประกอบการ 
   ๑.๒ เมื่อ คชก. หรือ กก.วล.แล้วแต่กรณี ให้
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว เห็นควรให้มีการรวบรวมรายช่ือ
โครงการหรือกิจการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
โดยอาจจัดท ารายงานเป็นรายปีและน าเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบและ
เพื่อประโยชน์ ในการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบตามที่ก าหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์  ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
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ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการ
หรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้นตาม
วิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได ้
 

ในกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการมี
มติไม่ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรค
สาม ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัด
สิทธิที่ผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใหม่ตาม
มาตรา ๕๔ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้
ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการผูช้ านาญการให้
เป็นที่สุด 
 

ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 

 มาตรา 56 ห้ามมิให้โครงการหรือกิจการ 
ที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือ
ด าเนินการโดยไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด าเนินการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เว้นแต่ ผู้ขออนุญาต
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของ
โครงการหรือกิ จการจะได้ เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ัน และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

๑. ความเห็นของ กก.วล. ควรก าหนดค าอธิบาย
เกี่ยวกับการด าเนินการและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน 
กรณีการห้ามมิให้ก่อสร้าง/ด าเนินการ ก่อนที่จะ 
มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและเจ้าของโครงการ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้ให้อ านาจ 
สผ. ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาให้รอบคอบ 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ เห็นด้วย 
ตามที่ก าหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้โครงการหรือกิจการ 
ที่ ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือ
ด าเนินการโดยไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 

รับทราบ 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงรายประเด็นเพื่อประกอบการจัดท า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๗๗ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
 

ในกรณี ที่ รายงานการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงไม่สามารถ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการ
ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ันอนุญาตให้
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาด
ของโครงการหรือกิจการตามวรรคหน่ึง 
 

ในระหว่างที่เสนอรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดย
เด็ดขาด หากมีการ ฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นอาคาร 
โครงการหรือกิจการที่ไม่อาจพิจารณาให้ความ
เห็ นชอบรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 

การจัดท าและพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 54 และ 55 โดยอนุโลม  
และให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 
รอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด าเนินการดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ผู้ขออนุญาตดัดแปลง 
หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการ
หรือกิจการจะได้เสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต
ตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพื่อไม่ให้
มีโครงการที่ด าเนินการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือ
ด าเนินการที่ ไม่ ถูกต้อง แต่หากผู้ ขออนุญาต
ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของ
โครงการหรือกิจการ มีการเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะท าให้สามารถ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
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ตามวรรคหน่ึงไว้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตาม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ให้กรรมการ
ผู้ช านาญการหรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ มี
อ านาจตรวจสถานท่ีซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือ
กิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมไดต้ามความ
เหมาะสม 

 
เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการไดใ้ห้ความ

เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งมี
อ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต 
หรือต่ออายุใบอนุญาต น ามาตรการตามทีเ่สนอไว้
ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

มาตรา 58 เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการใหค้วามเห็นชอบหรอืในกรณีที่ถือ
ว่าคณะกรรมการผูช้ านาญการให้ความเห็นชอบ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 55 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจอนุญาต
ตามกฎหมายน ามาตรการตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

 
ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายน ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดท าตามมาตรา 59 มาเป็น
เง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ด้วย 

๑. ความเห็นจากการรบัฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐  
๑.๑ การด าเนินงานในเรื่องการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และมีกลไก ก ากับ ลงโทษหน่วยงานทั้งรัฐและ
เอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการในกรณีต่าง ๆ เช่น 
กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ จะ
ด าเนินการอย่างไร แม้ว่าจะมีการน าเสนอหน่วยงาน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ก็ยังไม่มีการด าเนินการ หรือกรณีเจ้าของ
โครงการหรือกิจการที่ไม่ด าเนินการตามมาตรการฯ 
และหน่วยงานอนุมัติอนุญาต ก็ไม่ได้ก ากับดูแล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะ
ด าเนินการอย่ างไร และสามารถมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เข้ามาช่วยด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบได้หรือไม่ 
 

ทส. พิจารณาแล้ว ได้แก้ไขเพิ่มเตมิร่างเป็นดังนี ้
(๑) ก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายน ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีก าหนด
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
(๒) เพิ่มข้อความในวรรคสอง เพื่อก าหนดให้
การรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการเป็น
เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตดว้ย   
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๑.๒ ควรก าหนดมาตรการลงโทษ กรณไีม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 59  เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ของรฐัหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการที่ได้รับ
การอนุมัติหรืออนุญาตตามมาตรา 53 หรือ
มาตรา 55 จัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายและส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี หากการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเกิดจากความบกพร่องของ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นหน่วยงานอนุญาตตาม
กฎหมายให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 
การจัดท าและเสนอรายงานตาม 

วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด   
 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ ควร
เพิ่มการใช้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เป็ น เง่ือนไขในการต่ ออายุ ใบอนุญ าตการข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือการขยาย
โครงการ 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐  
   ๒.๑ ด าเนินงานในเรื่องการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ให้มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และมีกลไก ก ากับ ลงโทษหน่วยงาน
ทั้งรัฐและเอกชน ทีไ่ม่ปฏิบัติตามมาตรการในกรณี
ต่าง ๆ เช่น กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ จะด าเนินการอย่างไร แม้ว่าจะมีการ
น า เส น อ ห น่ ว ย งาน ดั งก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการ  หรือกรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการ
ที่ไม่ด าเนินการตามมาตรการฯ และหน่วยงาน
อนุมัติอนุญาต  ก็ ไม่ ได้ก ากับดูแล  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการ
อย่างไร และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ทส. เพิ่มเติมกลไกการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการที่เสนอในรายงาน โดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ ในร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา 59 วรรคท้าย ดังนี ้ 
“...หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่
ตามวรรคสี่  ให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด ซึ่งอย่าง
น้อยจะต้องประกอบด้วยผู้ แทนจากภาค
ประชาชนในพื้นที่  และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือ
กิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่
ด้วย” 
๒. ทส. รับไว้พิจารณา โดยเพิ่มเติมข้อความเป็น
อีกมาตราไว้ในหมวดบทก าหนดโทษ ดังนี ้ 
   “มาตรา 100 ในกรณีเจ้าของโครงการหรือ
กิจการหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 58 จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ในการด าเนินการตามมาตรการนั้น 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้   

 
ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร ให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่  

 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในระดับพ้ืนที่ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด ซ่ึงอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผู้แทน
จากภาคประชาชนในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการ
หรือกิจการน้ัน หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ 
อยู่ด้วย 
 

จังหวัดหรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบได้หรือไม่ 
   ๒.๒ ควรก าหนดมาตรการลงโทษ กรณี ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ๒ .๓  ให้มี คณะกรรมการก ากับการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับ
พื้นที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนิน
โครงการที่ เกิดผลกระทบในพื้ นที่ นั้ น  ๆ ก่อน
น า เส น อ ต่ อ ส านั ก งาน น โย บ าย แ ล ะแ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีภาค
ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมด้วย เพื่อให้ เกิดการ
ยอมรับที่จะให้มีโครงการในพื้นที่ดังกล่าวและ
ป้องกันปัญหาการร้องเรียน 

   กรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นเหตุให้ 
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
อนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ 
ของรัฐเสียหายด้วยประการใด เจ้าของโครงการ
หรือกิจการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
สินไหมหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าจะเกิด
จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ของเจ้าของโครงการหรือกิจการหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่ปฏบิัติตามมาตรการ
เช่นว่านั้นเกิดจาก 
   (1) เหตุสุดวิสัย 
   (2) การสงคราม 
   (3) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   (4) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้
ซึ่งได้รับอันตรายหรือความเสียหาย” 
๓. ข้อเสนอให้มีคณะกรรมการก ากับการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับพื้นที่ เป็นกลไกในขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่ง
อาจเหมาะสมกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
แต่มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้กับโครงการของ
ภาคเอกชนหรือโครงการขนาดเล็ก และที่ผ่าน
มาได้มีการน าข้อเสนอดังกล่าวมาปฏิบัติบ้าง
แล้วส าหรับโครงการในบางพื้นที่ ซึ่งพบว่าบาง
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พื้นที่ที่มีการตั้งคณะกรรมการก ากับในระดับ
พื้นที่แล้วสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นอย่างดี 
แต่บางพื้นที่ยังคงเกิดปัญหาที่คณะกรรมการ
ก ากับในระดับพื้นที่ไม่สามารถด าเนินการจน
ส าเร็จได้  
 
๔. การด าเนินการโครงการของส่วนราชการ 
เช่น กรมทางหลวง ส านักนโยบายและแผนการ 
จราจรและขนส่ง เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการตั้ง
คณะกรรมการก ากับตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษา
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแดล้อมด้วย โดยจะมี
ผู้ แทน จากห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งจ าก
ส่ วน ก ล างแล ะห น่ วย งาน ใน ระดั บ พื้ น ที่  
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
 

 มาตรา 60  รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
สามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรฐัมนตรีหรือประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายได้เป็น
ระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๑.๑ เสนอให้เพิ่มข้อความท้าย ดังนี ้“...หากพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการสามารถปรับปรุง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มให้เปน็
สภาพการณ์ ปัจจุบัน  น าเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา” 
   ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้รายงานฯ  
ที่ ได้ รั บ ความ เห็ น ชอบแล้ ว  น า ไป ใช้ เสน อ

ทส. เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้ “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการทบทวน
ความเหมาะสมของมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
หลัก เกณ ฑ์  วิธีการ และระเบี ยบปฏิบั ติ ที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด” ทั้งนี้ 
เพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติกรณีเกิน 5 ปี
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ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ แลว้แต่กรณี 

หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค
หน่ึง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการทบทวน
ความเหมาะสมของมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ี
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 
 

ประกอบการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตาม
กฎหมายได้ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมได้มีแจ้งความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการนั้น ไม่เห็นด้วยกับ
บทบัญ ญั ติ ดั งกล่ าว  เพราะหากข้อ เท็ จจริ ง
โครงการหรือกิจกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ข้อมูล/รายละเอียดในรายงานฯ ควรจะยังใช้ได้อยู่ 
อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า รายงานดังกล่าวจะไม่เป็น
ปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษาและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจก าหนดให้เป็นการ
ทบทวนมาตรการตามรายงานฯ แทนการต้อง
จัดท ารายงานฯ ใหม่ท้ังฉบับ 
   ๑.๓ การก าหนดอายุรายงาน EIA ที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้วไว้ ๕ ปี โดยก าหนดให้รายงาน EIA  
ที่ ได้ รั บ ความ เห็ นชอบจากคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (กก.วล) หรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) 
สามารถน าไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มี
หนังสือแจ้งความเห็นของ กก.วล. หรือความ
เห็นชอบของ คชก. แล้วแต่กรณี” ควรก าหนด
รายงาน EIA ให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันท่ีได้รับความ

โดยเฉพาะโครงการของรัฐบางโครงการที่มี
กระบวนการขออนุมัติโครงการนานเกินกว่า 5 
ปี จะท าให้ต้องเสียงบประมาณและเวลาในการ
จัดท ารายงานฯ ใหม ่
 
ส าหรับการก าหนดให้น าผลการพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ ไปยื่นขออนุมัติ/อนุญาต
ภายในระยะเวลา 1 ปี สั้นมากไปในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะกระบวนการขออนุมัติโครงการของ
รัฐ อาจไม่สามารถท าได้ทันเวลา จึงเห็นควรคง
เนื้อหาเดิม โดยเพิ่มวรรคสองดังกล่าว 
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เห็นชอบตามที่กฎหมายก าหนด และต้องมีการ
ทบทวนข้อมูลรายงาน EIA และปรับมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
ทุก ๕ ปี ส าหรับโครงการระยาว ๑๐ ปี ขึ้นไป 
และส าหรับรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
ก็ควรก าหนดให้มีอายุ  ๑  ปี  ในการน าไปขอ
ใบอนุญาตด าเนินโครงการซึ่งการก าหนดอายุไว้  
๕ ปี ตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่น่าจะเหมาะสม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพเดิมไปแล้ว ท าให้มาตรการต่างๆ อาจจะ 
ไม่เหมาะสม 
   ๑.๔ ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าว เพราะ
หากข้อเท็จจริงโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูล/รายละเอียดในรายงานฯ 
ควรจะยังใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี หากเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวจะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแล
รักษ าและลดผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม  อาจ
ก าหนดให้เป็นการทบทวนมาตรการตามรายงานฯ 
แทนการต้องจัดท ารายงานฯ  ใหม่ท้ังฉบับ 
 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาจก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ ต้องจัดท าหรือได้รับ
การรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนญุาตใหเ้ป็น

มาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตามมาตรา 53 และมาตรา 54 รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจก าหนดให้การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 
ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากผู้รับ

๑. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐  
   ๑.๑ การควบคุมผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้
ร่ วมจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการควบคุมนิติบุคคล 
และผู้ช านาญการในปัจจุบัน 

ทส. พิจารณาแล้ว และได้ปรับปรุงร่างดังนี้ 
(๑) ให้มีคณะกรรมการผู้ช านาญการเพื่อพิจารณา
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้  
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ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกไ็ด ้
 
 

การขอและการออกใบอนุญาตคณุสมบัติ
ของผูช้ านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมการปฏิบตัิงานของผู้ไดร้ับ
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนญุาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการ
อนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการ
ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ใบอนุญาตเป็นผูจ้ัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การขอและการออกใบอนุญาต 
คุณสมบัติของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การสั่งพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การ
เตือนผู้ขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณา
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม
เป็นกรรมการอยู่ด้วย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งต้ังกรรมการผู้ช านาญการใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด และ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 18 มาใช้บังคับแก่การ
ประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ โดยอนุโลม 
 

   ๑.๒ ควรใช้ระบบการด าเนินการที่เป็นอิสระ 
ระหว่างผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมกับเจ้าของโครงการ และการขึ้น
ทะเบียนต้องเปิดช่องให้สอดรับกับกฎหมาย
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
การด าเนินการที่ ผ่ านมาส านั กงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพิจารณาอนุญาตผู้มีสิทธิท ารายงาน ซึ่งช่วย 
ให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผู้มีสิทธิท า
รายงานฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
(๒) รับประเด็นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามแม้ว่า
เจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษา แต่ที่
ปรึกษาดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม  (สผ .) โดยมี การควบคุ มการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้จัดท า
รายงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ขอรับ ใบอนุญ าต เป็ นผู้ มี สิ ทธิท ารายงาน 
นอกจากนี้  รายงานฯ ที่ จัดท าขึ้นยังต้องถูก
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการ/
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกขั้นตอน
หนึ่งด้วย  
 
ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่างผลักดันและท าความ
ร่วมมือกับสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ
ควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอรับ
ประเด็นนี้ไว้พิจารณาในช้ันการออกกฎกระทรวงฯ 
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 มาตรา 62 ให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎกีา 
 

ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รบัค่าตอบแทน
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 

การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตามวรรค
หน่ึงและค่าตอบแทนตามวรรคสอง อาจก าหนด 
ให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงลักษณะและประเภท
ของโครงการหรือกจิการที่ต้องจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ให้ ยกเลิกข้อความต่อไปนี้  "ให้บุ คคลซึ่ งได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับ
ค่าตอบแทนในการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตามวรรค
หนึ่ งแ ละค่ าตอบ แทนตามวรรคสอง  อาจ
ก าหนดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงลักษณะและ
ประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
 
๒. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน 
กอสส. มาตรา ๖๒ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ และค่าตอบแทนบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการในการ
พิ จ ารณ ารายงาน การป ระ เมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เห็นว่า ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

เห็นควรยืนยันตามร่าง เนื่องจากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณรายงาน EIA ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น มากกว่า 
2,000 ฉบับ/ปี จึงท าให้ภาระงานของ คชก.  
มากยิ่งขึ้น 

 มาตรา 63 เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ

๑. ความเห็นของ กก.วล  
ควรให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจ
เก็บเป็นรายปี รวมทั้งให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความในมาตรานี้ เสนอเพิ่มขึ้นตามที่มีผู้เสนอ
ความเห็น  ให้มีการเก็บค่ าธรรมเนียมการ
พิจารณารายงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอการ
ปฏิรูปของ สปท. ที่ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม
การพิจารณาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
การพิจารณารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ระยะเวลา 

อัตราค่าธรรมเนียม การลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตามวรรคหน่ึง 

ให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๔ (๑๐) โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน 
 

๒. ข้อเสนอการปฏิรูปของ สปท. 
ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ มีข้อสังเกต 
- การเก็บค่าธรรมเนียม จ าเป็นต้องพิจารณา 
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบก่อน ทั้งนี้ เห็นควรรับไว้พิจารณาใน
ช้ันคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณา
รายงาน  จะยั งสามารถขอรับงบประมาณ
แผ่นดินตามปกติได้หรือไม่ อย่างไร 

หมวด ๔ 
การควบคุมมลพิษ 

หมวด ๕ 
การควบคุมมลพิษ 

  

ส่วนที ่๑ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

  

มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญตัินี้ ให้มคีณะกรรมการ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ” ประกอบด้วยปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้า

มาตรา 64  เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ อธิบดี 
กรมอนามัย เลขาธิการส านักงานนโยบายและ

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ เห็นควรให้คง อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร่  และอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นกรรมการควบคุมมลพิษ แทน
การก าหนดให้เป็น ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่ อ งจาก  อธิบดี ทั้ งสองหน่ วย งาน เป็ นผู้ ที่
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบอ านาจให้บังคับ

(๑) ทส. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของ
ส านั กงานอั ยการสู งสุ ด จึ งได้ เพิ่ ม  “ผู้ แทน
ส านั กงานอั ยการสู งสุ ด” เป็ นกรรมการใน
ค ณ ะ ก รรม ก ารค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  ใน ร่ า ง
พระราชบัญญัติแล้ว  
(๒) การขอให้เพิ่มผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
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ท่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม เลขาธิการส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวฒุไิม่เกินห้าคน 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดย
อนุโลม 
 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทน
กระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจ านวน 
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
 

ใหอ้ธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหน่ึง ให้พิจารณาแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคมุมลพิษหรือ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑5 และมาตรา 

๑6 มาใช้บังคับแก่วาระการด ารงต าแหน่งและ 
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

ใช้กฎหมายแร่ และกฎหมายโรงงาน และเป็น
หน่วยงานโดยตรงที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุม
มลพิษ 
   ๑.๒ ในร่ างมาตรานี้ ก าหนดให้ ผู้ แทนกระทรวง 
มหาดไทย เป็นกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่ งเดิม 
มาตรา 52 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้
อธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเป็นกรรมการควบคุมมลพิษซึ่งเท่ากับ 
ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีกรรมการ 
จากหน่วยงานเดียว การพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษจะครบองค์ประกอบทุกมิติหรือไม่ 
 
 
 
๒. ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด 
เห็นว่า ร่างมาตรา 57 “คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ” อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เกี่ ยวข้องกับการเสนอความเห็นทาง
กฎหมายและการออกกฎระเบียบหลายประการ 
ร่างมาตรา 58 (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้
มีการด าเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มาตรา 58 (5) ออกประกาศก าหนด
มาตรการส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และ

อุตสาหกรรมมี ส่วนร่วมในการก าหนดค่ า
มาตรฐานที่สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริงนั้น  
เห็นว่า การก าหนดมาตรฐานต่างๆ จะต้องผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยอนุโลม 
 

ฟืน้ฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 69 มาตรา 58 (6) ให้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิด 
และประเภทของของเสียอันตรายหรือมลพิษอื่น
ตามมาตรา 71 และมาตรา 58 (7) ให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทโครงการ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ สมควรมี 
ผู้ แ ท น ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ  แ ล ะ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมาช่วยกลั่นกรอง
และเพื่อให้สอดรับกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  เห็นควรเสนอให้มีผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ขอให้เพิ่มผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นคณะกรรมการควบคุมมลพิษ โดยต าแหน่ง 
เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
จะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย รัฐบาลจึงควรให้โอกาส 
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดค่ามาตรฐานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มีอ านาจและหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้

(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพรก่ระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหม้ีการ
ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัด
มลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการส่งเสรมิด้านภาษีอากรและการลงทุน
ของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๔) เสนอแนะการก าหนดอตัราค่าบริการ
ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรอืระบบก าจัด
ของเสียรวมของทางราชการต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

(๕) ใหค้ าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม
มาตรา ๕๕ 

(๖) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนด
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษทีจ่ะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 

 

มาตรา 65  ให้คณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) จัดท าและเสนอแผนปฏบิัติการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเน่ืองมาจากภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหม้ีการ
ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจดั
มลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการส่งเสรมิด้านภาษีอากรและการลงทุน
ของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๔) ใหค้วามเห็นชอบแก่รัฐมนตรใีน
การออกประกาศตามมาตรา 67 

(๕) ออกประกาศก าหนดมาตรการ
ส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 77  

(๖) ให้ค าแนะน าแกร่ัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายหรือมลพิษอื่นตามมาตรา 79 

 
 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
เห็นว่า อ านาจใน (7) ของคณะกรรมการควบคุม
มลพ ิษในการให ้ค าแนะน ากให ้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท
โครงการ หรือกิจการที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
ในการปล่อยมลพิษ เป็นการก าหนดบทบัญญัติ 
ที่กว้างเกินไปควรระบุให้ชัดเจนขึ ้น เช่น “...ที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมในระดับสูง” 
เป็นต้น 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ขอเพิ่มเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” 
ลงในวรรคท้าย เป็นดังนี ้“การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตาม (1) ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน...” 
 

ทส. ได้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 
(๑) ก าหนดประเภทของกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก าหนดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข จ านวนเงิน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่ งแวดล้อมส าหรับกิจการที่ อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่มีผู้เสนอให้มีการ
วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(๒) กรณีองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่
ในความหมายของประชาชนแล้ว จึงเห็นควรคง
ตามร่าง 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๗) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวง
ก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตราย
ตามมาตรา ๗๙ 

(๘) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษ 

(๙) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตมิอบหมาย 
 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษจะมอบหมายกไ็ด้ 

 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการ
ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทโครงการ หรือ
กจิการที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษ 

(8) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการก าหนดอัตรา
ค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย 
ของเสีย หรือมลพิษอื่นของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 90 

(9) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออก
ประกาศเพ่ือก าหนดประเภทของกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ซ่ึงมี
หน้าท่ีวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 95 

(10) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการ
ออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
จ านวนเงิน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวาง
ประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิตตามมาตรา 96 

(11) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกให้
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรหรือมีผู้รอ้งขอตามมาตรา 102 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(12) ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรฐั เอกชน และประชาชนเพื่อควบคุม 
ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 

(๑3) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ปีละหนึ่งครั้ง 

(๑4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

(๑5) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม (๑) 
ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและผู้มสี่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การแก้ไขอันตรายอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษที่
เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพรก่ระจายของ
มลพิษ 

 
ส่วนที ่๒ 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
ส่วนที่ ๒ 

การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
  

มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด

มาตรา 67 เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษให้ได้
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรโีดยความเห็นชอบ

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ อ านาจของ รมว.ทส. โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประกาศ
ก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้  เป็นต้นว่า มาตรฐาน

1. การก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษจาก
แหล่ งก าเนิ ด ตามร่ างไม่ ได้ ขัดหรือแย้ งกับ
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เนื่องจากเจตนารมณ์ของ 
ทั้งสองกฎหมายมีความแตกต่างกัน โดยร่าง  
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มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับ
ควบคุมการระบายน้ าท้ิง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
การปล่อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจาก
แหล่งก าเนิดออกสูส่ิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใหไ้ด้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญตันิี้ 

ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ประกาศก าหนดในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(๑) มาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด 

(๒) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑท์ี่เจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวต้องปฏิบัติ 

(๓) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตาม (๒) ที่จะต้องมีผู้ควบคุม 

(๔) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ และหลักเกณฑ์ในการจัดท า
ท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 

(๕) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อย
มลพิษและหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานใน
การระบายหรือปล่อยมลพิษ 
 

การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตาม (๑) จะต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องด้วย โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตาม
สภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ หรือลักษณะการ
ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือก าหนด
รายละเอียดของชนิด ประเภท ความเข้มข้น หรือ

ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  ประเภทของ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมฯ เห็นควร
เตรียมการออกกฎหมายล าดับรองให้ทันกับการ
บังคับใช้ร่าง พ.ร.บ. นี้ และมีข้อสังเกตว่า ขั้นตอน
การเสนอร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ 
ในร่างมาตรา ๖๐ ควรผ่านความเห็นชอบของ 
กก.วล.  เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๑.๒ ใน (2) ก าหนดให้ประกาศหลักเกณฑ์ที่
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษต้องปฏิบัติ ในการ
ควบคุมมลพิษนั้น อาจไม่สอดคล้องกับวิธีการหรือ
แนวทางการจัดการมลพิษที่เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษมีสิทธิที่จะเลือกใช้วิธีการหรือแนวทางการ
จัดการมลพิษที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
กิจการโรงงาน ที่ตั้งโรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่าย 
การก าจัดสิทธิดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงต้นทุน
การประกอบกิจการได้ 
   ๑ .๓  ใน (3 ) ก าหนดให้ สามารถประกาศ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องมีผู้ควบคุมได้นั้น ควร
จะยกเว้นแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่เป็นโรงงาน
ที่อยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้ 
ผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่องระบบ
บ าบัดมลพิษแล้ว จึงอาจเกิดความซ้ าซ้อนของ
กฎหมายและเป็นภาระของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศ และ
หลักการมีขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ขณะที่กฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นกฎหมาย
เฉพาะมี วัตถุประสงค์ เพื่ อควบคุมดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงาน ดั งนั้ น เห็นควรคง
หลักการในร่างมาตรานี้ ไว้  ทั้ งนี้  ทส. จะรับ
ข้อสังเกตไปประกอบการพิจารณาตรวจร่าง
กฎหมายเพื่อมิให้ซ้ าซ้อนกัน 
๒. พระราชบัญญั ติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมที่แตกต่างกัน การที่กรมชลประทานจะ
ก าหนดมาตรฐานที่ สู งกว่ าหน่ วย งานอื่ น  
ก็สามารถก าหนดได้ แต่ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าว
จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๓. การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดจะต้องค านึงถึงขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
เห็นว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นรายละเอียด 
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดอยู่แล้ว รวมทั้ง 
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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ปริมาณของสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษให้
แตกต่างจากชนิด ประเภท ความเข้มข้น หรือ
ปริมาณของสารมลพิษที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
ด้วย 

 
ทั้งน้ี ให้ยกเว้นการมีผู้ควบคุมตาม

มาตรา 67 (3) และจัดท ารายงานในการ
ระบายหรือปล่อยมลพิษตามมาตรา 67 (5) 
หากมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ด าเนินการในเรื่องน้ี
ไว้แล้ว 
 

   ๑ .๔  ใน (4 ) และ (5 ) ก าหนดให้ สามารถ 
ประกาศประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะ 
ต้องจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษและการจัดท ารายงานการระบายหรือปล่อย
มลพิษนั้น เห็นว่าการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายมลพิษมีลักษณะเช่นเดียวกับ 
การรายงานปริมาณสารมลพิษ ดั งนั้น จึงควร 
จะยกเว้นแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่เป็นโรงงาน
ที่อยู่ภายใต้บั งคับ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  
ซึ่ งพระราชบัญญัติดั งกล่าวนี้ก าหนดให้ต้องมี 
การรายงานปริมาณสารมลพิษเป็นประจ าอยู่แล้ว 
จึงอาจเกิดความซ้ าซ้อนของกฎหมายและเป็น 
ภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
 
๒. ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เห็นว่า มาตรานี้ การออกประกาศมาตรฐานซึ่ ง 
อ้างอิงกับมาตรฐานที่ออกภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  ควรให้คงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ งใน 
ทางน้ าชลประทานตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกรม
ชลประทาน ที่  73/2554 ลงวันที่  1 เมษายน 
2554 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบาย 
น้ าทิ้ งที่มีคุณภาพต่ าลงทางน้ าชลประทานและ 
ทางน้ าที่ต่อเช่ือมกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้นท่ี
โครงการชลประทาน ซึ่ งกรมชลประทานได้ 
ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุ ทธศั กราช 2485  

๔. กรณีมี เหตุฉุกเฉิน หรือหรือมีเหตุอันควร 
เช่ือได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีกฎหมาย
อื่นควบคุม แต่เจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ได้ก าหนด
กรณีดังกล่าวในร่างมาตรา ๑๒ รองรับไว้แล้ว 
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เนื่องจากน้ าในทางน้ าชลประทานเป็นน้ าที่น ามาใช้
ประโยชน์เพื่ออุปโภค บริโภค การประปา และการ
เกษตรกรรม เป็นหลัก ท าให้การควบคุมคุณภาพ
ในทางน้ าชลประทานย่อมต้องมีค่ามาตรฐานที่สูง
กว่าหน่วยงานอื่น โดยกรมชลประทานได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ า 
ที่มีคุณภาพต่ าลงทางน้ าชลประทานและทางน้ า 
ที่ ต่ อเช่ือมกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้ นที่ 
โครงการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาอนุญาต ประกอบกับได้ด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการยื่น 
ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา
พิจารณาอนุญาตไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน ตาม
พระราชบั ญญั ติ อ านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ไว้ด้วย 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๓.๑ การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แห ล่ งก า เนิ ดตาม  (1 ) จะต้ อ งค านึ งถึ งขี ด
ความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากการก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ เข้มงวดจนเกินไปจะ 
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสูญเสียความ 
สามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
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   ๓.๒ เป็นการก าหนดเพื่อแก้ปัญหาการก าหนด
มาตรฐานและการประกาศแหล่งก าเนิดมลพิษที่
ถูกควบคุมในอดีตที่ต้องท าประกาศคู่กัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการประกาศใช้กฎหมายกรณีที่
ต้องการประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดให้ประชาชนรับรู้  ก่อนที่จะมีการ
บังคับใช้กับแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด
ภายหลังควรมีบทบัญญัติว่า “การก าหนดประเภท 
ของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) จะ
ก าหนดพร้อมกับการก าหนดมาตรฐาน ควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดหรือภายหลังการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (๑) 
ก็ได้” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าจะต้องออก
ประกาศพร้อมกันในคราวเดียว 
   ๓.๓ ปัญหาหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล
กิจการซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
ถูกควบคุมแต่ในกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว
ไม่มีบทบัญญัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่มีหน้าที่ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่
ท าการส่งเสริมเท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีบทบัญญัติที่
ก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวน าอ านาจจาก
กฎหมายนี้ไปใช้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนได้ โดยควร
บัญญัติดังนี้ “กรณีที่ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลกิจการซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุมตาม (๒) แต่ไม่มีกฎหมายให้
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อ านาจในการก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษตามที่
พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ส่วนราชการนั้นใช้
อ านาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้  และให้ถือ
ว่าเป็นอ านาจหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษของส่วนราชการ
นั้น” 
   ๓.๔ ขอเพิ่มเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม” ในวรรคสามของร่าง เป็นดังนี้ “การ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
ตาม (1) จะต้องนึกถึงความเป็นไปได้ ในเชิง
เศรษฐกิจ... รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการก าหนดมาตรฐานด้วย” 
   ๓.๕ การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องค านึงถึงความเป็นไป
ได้ ในเชิงเศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี  และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ที่ เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากการก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดจนเกินไปจะท า
ให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
   ๓.๖ ควรเพิ่มเติมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุ
อันควรเช่ือได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จากแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมี
กฎหมายอื่นควบคุม แต่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน
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เจ้ าพนั ก งานควบคุ มมลพิ ษมี อ าน าจสั่ ง ให้
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นปรับปรุง แก้ไข หยุด หรือ
ระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว 
จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษจะไดด้ าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้รายงานต่อ 
กก.คพ. เพื่อเสนอต่อ กก.วล. ต่อไป 
 

 มาตรา 68 เมื่อมีการประกาศก าหนด
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการระบาย หรือปล่อยท้ิงมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 (2) แล้ว หาก
หน่วยงานใดมีอ านาจในการอนุญาตกิจการหรือ
การด าเนินการตามประเภทของแหล่งก าเนิด
มลพิษดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของหน่วยงาน
น้ัน ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม
มาตรา 67 (1) ไปก าหนดเป็นเง่ือนไขหรือ
ข้อบังคับให้ผู้ประกอบกิจการปฏบิัติตาม กรณีมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้
ถือเป็นเหตุในการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือการไม่ต่อใบอนุญาตตาม
กฎหมายในเรื่องน้ันด้วย 
 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ปัญหาหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการซึ่ง 
ถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุม
แต่ในกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติ
ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรือไม่มีหน้าที่
ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ท าการส่งเสริม
เท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้
หน่วยงานดังกล่าวน าอ านาจจากกฎหมายนี้ไปใช้
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนได้ โดยควรบัญญัติดังนี้ “กรณี
ที่ส่วนราชการซึ่ งมีหน้าที่ ก ากับดูแลกิจการซึ่ ง 
ถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุม
ตาม (๒) แต่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการก ากับ 
ดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษตามที่พระราชบัญญัตินี้
ก าหนด ให้ส่วนราชการนั้นใช้อ านาจหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการก ากับดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษของส่วนราชการนั้น” 
 

ทส. พิจารณาข้อเสนอแนะแล้ว เห็นควรก าหนด
เพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งมาตรา เพื่อให้หน่วยงานซึ่งมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายต่างๆ น ามาตรฐาน
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเง่ือนไข
หรือข้อบังคับให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตาม 
กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่อง
มาตรฐานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ถือเป็นเหตุ
ในการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการ
ไม่ต่อใบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
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มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติ
ให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคมุ
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วน
ราชการนั้นไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายก าหนด
มาตรฐานดังกล่าว ให้รัฐมนตรโีดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตมิี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่อง
นั้นได ้และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย 
 
 

มาตรา 70 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
บัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนดิในเรื่องใดไว้ แต่
ส่วนราชการนั้นไม่ประกาศก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศ
ก าหนดมาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหล่งก าเนิด
ในเรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
เห็นควรให้คงถ้อยค า “โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ไว้เพื่อความ
รอบคอบ เนื่องจากเป็นการก้าวข้ามส่วนราชการ
อื่น 
 

เห็นควรคงตามร่าง 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐาน ซึ่งก าหนดตามกฎหมายอื่นและมผีลใช้
บังคับตามมาตรา ๕๖ เป็นพเิศษ ส าหรับในเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
เห็นควรคงมาตรา 58 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ไว้ กรณีสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานที่
ก าหนดตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายอื่นใน
เขตควบคุมมลพิษ ไว้ในกรณีจ าเป็น 

ทส. พิจารณาแล้ว เห็นว่าในร่างมาตรา ๖๘ ถึง 
๗๐ ได้บัญญัติครอบคลุมถึงประเด็นนี้แล้ว 
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 ส่วนที่ ๓ 
การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ 

  

มาตรา ๗๓ ห้ามมิใหผู้้ใดรับจ้างเปน็ผู้
ควบคุมหรือรบัจ้างให้บริการบ าบดัน้ าเสยีหรือ
ก าจัดของเสีย เว้นแต่จะไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของผู้ได้รับอนญุาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาตการสั่งพักและการเพิกถอน
การอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม การขอและ
การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ให้ถือว่าผู้ไดร้ับใบอนุญาตใหเ้ป็นผูร้ับจ้าง

ให้บริการเป็นผู้รับใบอนญุาตให้เปน็ผู้ควบคุมด้วย 
 
ในการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสยีหรือ

ก าจัดของเสียของผูร้ับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่ง
จะเรยีกเก็บค่าบริการเกินกว่าอตัราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงมไิด ้
 

มาตรา 73  ผู้ใดประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับจ้างให้บริการ เพ่ือรับการ
ส่งเสริมตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ย่ืนแบบค าขอ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ การก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง
ให้บริการ ซึ่งหมายความว่า ผู้รับจ้างท าการบ าบัด 
ก าจัด หรือจัดการมลพิษ นั้น อาจมีความหมาย
รวมถึง ผู้ประกอบกิจการโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 
2535 (โรงงานล าดับที่ 101 , 105 และ 106) 
ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวก าหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอยู่แล้วจึงอาจเกิดความ
ซ้ าซ้อนของกฎหมายและเป็นภาระของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน 
   ๑.๒ ในมาตราที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุม
ระบบบ าบัด/ก าจัดมลพิษต่างๆ ที่มีกฎหมายสภา
วิชาชีพควบคุมบุคคลดังกล่าวอยู่แล้ว ควรให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้นๆ กล่าวคือกฎหมายสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ กฎหมายสภาวิศวกร เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนในการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต 
ซึ่งสภาวิชาชีพดังกล่าวมีระบบการขึ้นทะเบียน 
การสอบเพื่อรับใบอนุญาตอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์
แล้ว อีกทั้งภายใต้กฎหมายดังกล่าวมีบทก าหนดโทษ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นบทบัญญัติในกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว ประโยชน์คือลดความซ้ าซ้อนในการ
อนุญาต ประหยัดงบประมาณรัฐ และเป็นการลด
ภาระของประชาชนท่ีต้องมาขออนุญาต  

๑. ทส. ได้พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นดังนี้ “ห้าม
มิให้ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมให้กับแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 6๗ วรรคหนึ่ง (3) เว้นแต่ เป็น 
ผู้ควบคุมตามกฎหมายอื่น หรือได้รับใบอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 
๒. ได้ปรับปรุ งแก้ ไขหลักการของผู้ รับจ้ าง
ให้บริการ (ลักษณะส่งเสริมโดยการขึ้นทะเบียน) 
และผู้ควบคุม (ลักษณะบังคับด้วยกลไกการ
อนุญาต) เพื่ อให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยให้ ทส. เป็นผู้รับขึ้นทะเบียน 
ผู้รับจ้างให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับการส่งเสริมทางการเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมหรือเงินอุดหนุน เพื่อจูงใจ 
ให้ เข้ามาเป็นผู้รับจ้างให้บริการเพิ่มขึ้น และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ควบคุมท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
เฉพาะแต่แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีประกาศให้ต้องมี 
ผู้ควบคุมเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูก
ควบคุมและต้องมีผู้ควบคุม 
 

มาตรา 74 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ควบคุม
ให้กับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 67 วรรค
หน่ึง (3) เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายอื่น 
หรือได้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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๒. ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เห็นว่า มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายโรงงาน ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ได้ ให้อ านาจกับ ทส. ก าหนด 
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติของโรงงาน
หลายประการ ซึ่ งมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมาย 
โรงงานที่มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และวิธีการปฏิบัติของโรงงานอยู่แล้ว เช่น เรื่อง 
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ เรื่อง
การขึ้นทะเบียนผู้รับก าจัดหรือบ าบัดมลพิษ และ
เรื่องการจัดท ารายงานการระบายหรือปล่อยมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด และเห็นควรว่า เพื่อมิ ให้ เกิด 
ความซ้ าซ้อนของกฎหมายและไม่สร้างภาระแก่ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานมากเกินความจ าเป็น จึง
ควรก าหนดให้ มี การยกเว้ นการปฏิ บั ติ ตาม
หลักเกณฑ์  แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ ใด ๆ ที่
กฎหมายโรงงานมีข้อก าหนดในเรื่องนั้นอยู่แล้ว  
ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการที่ส าคัญในการ
ออกกฎหมายซึ่ งจะต้องไม่ เป็นการซ้ าซ้อนและ 
เป็นการสร้างภาระให้ กับผู้อยู่ ภายใต้บั งคับ
กฎหมายเกินความจ าเป็น 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรก าหนดให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษต้องจัด
ให้มีผู้ควบคุมระบบประจ าโดยผ่านการอบรมและ
การขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที ่๓ 
เขตควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ ๔ 
เขตควบคุมมลพิษ 

  

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าทอ้งที่ใดมี
ปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาด
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายตอ่คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้
ท้องที่น้ันเป็นเขตควบคุมมลพิษเพือ่ด าเนินการ
ควบคุม ลดและขจดัมลพิษได ้

มาตรา 75  ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่
ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโนม้ที่จะร้ายแรงถึง
ขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่น้ันเป็น
เขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจดั
มลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดให้
ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษตามวรรคหน่ึง 
อย่างน้อยทุกห้าปี และในกรณีที่ความจ าเป็นใน
การก าหนดให้ท้องท่ีดังกล่าวเป็นเขตควบคุม
มลพิษเปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 
การประกาศก าหนดให้ท้องท่ีน้ันเป็นเขตควบคุม
มลพิษให้เหมาะสม 
 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการที่เพิ่มแผนการควบคุม
มลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษ อย่างไรก็ดี  เห็นว่าควรเพิ่มเติมในร่าง
พระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติสามารถยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพื้นท่ีใด
พื้นที่หนึ่ งได้  เมื่อพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามแผนตามที่กฎหมายก าหนด และได้มีการ
ประเมินแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลับสู่สภาวะปกติแล้ว 
   ๑.๒ ควรมีบทบัญญัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาค 
ส่วนอ่ืนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลและหลักฐาน
ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษว่าพื้นใดควรที่จะ
ประกาศก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
   ๑.๓ ควรมีบทบัญญั ติ เพื่ อพิ จารณาทบทวน 
เขตควบคุมมลพิษทุกๆ ๕ ปี เนื่องจากหากมีการ
ด าเนินการตามแผนเพื่อด าเนินการควบคุม ลด  
ขจัดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม บางพื้นที่
อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ต่อไปก็ประกาศยกเลิก หรือหากมีความจ าเป็นก็
ยั งคงสภาพเขตควบคุมมลพิษไว้ โดยอาจจะมี
มาตรการเพิ่มเติม 
 
 

ทส. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการทบทวน
เขตควบคุมมลพิษและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
ที่ได้รับการแก้ไขให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ ใน
เกณฑ์ปกติ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น 
มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลและหลักฐานว่าพื้น
ใดควรที่จะประกาศก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพษิ   
จึงให้ เพ่ิ มข้อความเป็นวรรค ๒ ดังน้ี  “ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดให้ท้องที่ใด
เป็นเขตควบคุมมลพิษตามวรรค ๑ อย่างน้อย 
ทุก ๕ ปี  และในกรณี ที่ ความจ าเป็นในการ
ก าหนดให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงการประกาศ
ก าหนดให้ท้ องที่ นั้ นเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
ให้เหมาะสม” 
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การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๑.๔ เห็นว่าควรเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่ งได้  
เมื่อพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแผน
ตามที่กฎหมายก าหนด และได้มีการประเมินแล้ว 
ว่าพื้นท่ีดังกล่าวคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาวะ
ปกติแล้ว 
   ๑.๕ เขตควบคุมมลพิษควรมีการก าหนดให้มี 
การขยายระยะเวลาและการยกเลิกประกาศเขต
ควบคุ มมลพิ ษ ได้ เช่น เดี ยวกั บ เขตคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม และควรมีการก าหนดให้มีการทบทวน/
ประเมินประสิทธิผลของแผนควบคุมมลพิษรวมถึง
การประเมินสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมเป็นระยะ  
หากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
แล้ว ควรพิจารณาให้มีการประกาศยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษได้ 
   ๑.๖ หากจัดท าแผนปฏิบัติแล้วภายใน 3 ปี  
ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้  ให้คณะกรรมการควบคุม
มลพิษลงไปด าเนินการแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้มีบทลงโทษองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวดัตามมาตรา ๓๗ ใหเ้จ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในท้องที่ท่ีได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
นั้นเสนอต่อผู้วา่ราชการจังหวดั เพือ่รวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการเพื่อลดและขจัด

มลพิษให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

แหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน 

ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้ท า
การส ารวจและเก็บข้อมลูตาม (๑) 

(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห ์และประเมิน
สถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของ
สภาพปัญหา และผลกระทบต่อคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและ
จ าเป็นส าหรับการลดและขจดัมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 
 
 
 

มาตรา 76  ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดใน
ท้องที่ท่ีได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 75 จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพษิ และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคมุมลพิษนั้น และ
น าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาม
มาตรา 42 

 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการตามวรรคหน่ึง 

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) ท าการส ารวจและเก็บข้อมลู

เกี่ยวกับแหล่งก าเนดิมลพิษที่มีอยูใ่นเขตควบคุม
มลพิษนั้น 

(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดง
จ านวนประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (๑) 

(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินภาวะมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความ
รุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับ
ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษนั้นให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

๑. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ เขตควบคุมมลพิษ ควรให้กรมควบคุมมลพิษ 
มีส่ วนร่วมในการจั ดท าแผนปฏิบั ติ การเพื่ อ
ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ หรือมี
อ านาจเข้าด าเนนิการกรณีที่ท้องถิ่นท าไม่ได้ 

รับข้อเสนอไว้พิจารณา 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
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ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจดั
มลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหเ้จ้าพนักงานควบคมุมลพิษแนะน า
และช่วยเหลือตามความจ าเป็น 
 
 

(๔) ประมาณการและจัดท าค าขอ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกองทุน 
ที่จ าเป็นส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัด
มลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ 

(๕) จัดท ามาตรการทางกฎหมายที่
จ าเป็นส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัด
มลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ  

(๖) ก าหนดแนวทางในการติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 (๗) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรค
หนึ่ง ให้กรมควบคมุมลพิษแนะน าและช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็น  
 

มาตรา ๖๑ แผนปฏิบตัิการเพื่อลดและขจดั
มลพิษในเขตควบคมุมลพิษตามมาตรา ๖๐ 
จะต้องเสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส าหรับ
ก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจดัของเสียรวมของทาง
ราชการที่จ าเป็น ส าหรับการลดและขจัดมลพิษใน

มาตรา 77  เมื่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการตามมาตรา 43 แล้ว ให้มีผล
ผูกพันหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

๑. ความเห็นของนักวิชาการอิสระ 
ควรมีกลไกการก าหนดบทลงโทษ การก ากับ การ
ตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับ
ภูมิภาค 

ทส. พิจารณาแล้ว และได้ปรับปรุงแก้ไขร่าง 
ดังนี้  
(๑) บทบัญญัติวรรคแรก เป็นการบัญญัติให้
ชัดเจนว่าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการควบคุม 
ลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในเขตควบคุมมลพิษ มีผลผูกพันหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
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เขตควบคุมมลพิษนั้นด้วย 
 

การที่ก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้
สันนิษฐานว่า หัวหน้าหน่วยงานของรฐัดังกล่าว
จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 

  
ให้คณะกรรมการควบคมุมลพิษ

ประกาศมาตรการส าหรับการควบคุม ลด ขจัด
มลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

ตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการตาม
แผน ป ฏิ บั ติ ก ารดั งกล่ าวอ ย่ า ง เค ร่ งค รั ด
บทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  
(๒ ) เพิ่ ม เติ มหลักการใหม่ ในการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายส าหรับการควบคุม ลด 
ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
เขตควบคุมมลพิษ ซึ่งช่วยให้มีเครื่องมือในการ
จัดการควบคุมมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีข้อดี คือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน แสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส่วนที ่๗ 
การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนที่ 5 
การตรวจสอบและควบคุม 

  

มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
อ านาจดังต่อไปนี ้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานท่ีและเขตที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลง่ก าเนิดมลพิษ 
หรือเขตที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสยีหรือระบบ
ก าจัดของเสีย ของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
เวลาท าการเพื่อตรวจสภาพการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียระบบบ าบดั

มาตรา 80 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เจา้พนักงานควบคุมมลพิษ
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้

(๑) เข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษเพ่ือ
ตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือควบคุมการ
ปล่อยของเสียหรือการจดัการมลพษิด้วยวิธีการ
อื่นใดของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทติย์ตก หรือในระหว่างเวลาท า

1. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ เห็นควรคงอ านาจของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษไว้ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   ๑.2.ควรให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกค าสั่งทางปกครองเพื่อจัดการมลพิษ มาตรา 
82 พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 
 
 
 

ทส. พิจารณาแล้ว เห็นควร 
(๑) ก าหนดหลักการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษ าคุณ ภ าพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในไว้
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเพื่อความชัดเจน
ในการใช้อ านาจหน้าที ่ 
(๒) ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษและเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น 
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อากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสยีหรือมลพิษอื่น 
รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูล
เกี่ยวกับการท างานของระบบ หรอือุปกรณ์และ
เครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัว่ามี
การไม่ปฏิบัตติามพระราชบญัญัตนิี้ 
 

การของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(2) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่น
ใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ให้สั่งให้หยุดเพื่อตรวจสอบหรือเข้าไป
ในแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ หรือกระท า
การใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ 
 
 

๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
อ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในส่วนของ
การออกค าสั่งต่อผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย 
หรือก าจัดของเสีย ผู้ควบคุมระบบหายไป มอบให้
ใครด าเนินการแทนในส่วนนี้ 
 
 

(๓) ปรับถ้อยค าให้สอดคล้องกับค านิยาม “ของ
เสีย” และ ค าว่า “มลพิษ” 

มาตรา 67 ในการปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรา 
65 ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้
ยานพาหนะหยดุเพื่อตรวจสอบหรอืเข้าไปใน
ยานพาหนะหรือกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อ
ตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณข์องยานพาหนะ
นั้นได ้

 
มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(๒) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ผู้ควบคุมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย 
จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบดัน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆเพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือ
มลพิษอื่น แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมาย

มาตรา 81  ในการตรวจสอบตามมาตรา 
80 (๑) หากปรากฏว่าสภาพการท างานของ
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด  
ไม่สามารถควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้ง
มลพิษให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุม 
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด เพ่ือ

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๑.๑ ควรตัดข้อความใน วรรค 2 เนื่องจากที่
ผ่านมาท าให้การตรวจสอบและควบคุมของเจ้า
พ นั ก งาน ค วบ คุ ม ม ล พิ ษ เป็ น ไป อย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
อ านาจเพียงการสั่ งการให้แก้ ไขระบบบ าบัด
เท่านั้น จึงไม่มีอ านาจในการสั่งปิดโรงงาน หรือท า
การใดที่กระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน 
จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้ วยโรงงานให้ด า เนินการก่อน 
เนื่องจากท าให้การแก้ปัญหาล่าช้า และยังมีปัญหา
ในการตีความ “ระยะเวลาที่สมควร” ท าให้

ทส. พิจารณาแล้วให้คงตามร่าง เนื่องจาก 
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการ ทั้งนี้  
ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตามข้อเสนอ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ถ้าแหล่งก าเนิด
มลพิ ษนั้ นเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมให้ แจ้ ง 
เจ้ าพนั กงานตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน
ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ ต่ อไป หากเจ้ า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ได้ 
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ว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิี้ได ้

(3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิซึ่งมิใช่โรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือ
มาตรา 92 ในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกค าสั่ง
ปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม
นั้นโดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าสั่งปรับภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
มีอ านาจออกค าสั่งปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
ได ้

(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัด
ของเสียหยุดหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจดัของเสีย หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน 

ควบคุมการระบาย หรือปล่อยทิ้ง ของเสีย 
มลพิษ ให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่
ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีได้  
 

ในการตรวจสอบตามมาตรา 80 (๓) 
กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่าได้มีการใช้
แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้โดยฝ่าฝืนตาม
มาตรา 67 วรรคหน่ึง (๑) ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มี
อ านาจออกค าสั่งห้ามใช้แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น
โดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 67  
วรรคหน่ึง (๑) 
 

ในการออกค าสั่งห้ามใช้ตามวรรคสอง  
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงาน

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
   ๑ .๒  ควรก าหนดให้การปฏิบัติหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
เป็นพนักงานปกครองหรือต ารวจ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อแก้ปัญหา
คดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เช่น ใน
การเข้าเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิด
ทางสิ่งแวดล้อม ให้ทันสถานการณ์และไม่ท าให้
พยานหลั กฐาน เสี ยห าย  (นิ ติ วิ ทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
   ๑ .๓  ควรมี บทบัญ ญั ติ เกี่ ย วกั บการฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดหน้าที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมว่า
เป็นของผู้ใด กระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเริ่มต้น
เมื่อใด มีขั้นตอนอย่างไร มีทั้งขั้นตอนการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูผู้ ได้รับผลกระทบ 
กระบวนการฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมจะเริ่มต้นเมื่อ 
“ตรวจพบหรือได้ รับการร้องเรียนว่ามี การ
ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของ
ประชาชน หรือท าให้ระบบนิเวศน์ ในบริเวณ
ดั งกล่ าว เสี ยหาย  หรือ ไม่ เหมาะสมที่ จะใช้
ประโยชน์ได้” และจะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้า
พนั ก งานควบคุ มมลพิ ษก่ อน  สามารถ เริ่ ม
ด าเนินการได้แม้อยู่ระหว่างการด าเนินกิจการของ
สถานประกอบการหรือเลิกประกอบกิจการแล้ว 

๒. ก าหนดหลักการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษ าคุณ ภ าพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในไว้
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเพื่อความชัดเจน
ในการใช้อ านาจหน้าที ่
๓. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว 
แต่การรวบรวมพยานหลักฐานจากการกระท า
ความผิดด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ มีความจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ความเช่ียวชาญ จึงควรเป็นหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
๔. ส าหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คงตามร่าง 
เนื่องจากหลักการดังกล่าวบัญญัติ ไว้ในร่าง
มาตรา ๑๐๒ วรรค ๔ แล้ว 
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรือไม่ปฏิบตัิตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ 
หรือเง่ือนไขที่ออกหรือก าหนดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็น
ผู้ควบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณี
ที่ผู้ควบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือ
ก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่ง
สั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

 

ท้องถิ่นผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏ
เด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้
เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ช่ัวคราว” หรือเครื่องหมาย
อื่นใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป
ว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้นัน้ด้วย 
 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้
ตามวรรคสาม หรือการใช้แหล่งก าเนิดมลพิษที่
เคลื่อนที่ได้ในขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 

 
 

ก็ตาม โดยเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นผู้
ก าหนดแผน  มาตรการลดผลกระทบ  และ
มาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ชุมชน และระบบนิ เวศน์ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ ตามหลักวิชาการ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มีระยะเวลาแตกต่าง
กันก็ได้ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอ
ข้อมูล หลักฐาน แสดงถึงเหตุว่าพื้นที่นั้นควร
จะต้องด าเนินมาตรการฟื้นฟูแล้ว  โดยเสนอ
หลักฐานต่ออธิบดีหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ในท้องที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสั่งให้
ด าเนินมาตรการฟื้นฟู โดยให้เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษหรือเจ้าของกิจการซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เป็น 
ผู้ด าเนินมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการ
ฟื้นฟูตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการ
ทั้ งหมด แม้ เจ้าของกิจการนั้นจะเลิกกิจการ
ดังกล่าวแล้วก็ตาม 
   อย่างไรก็ดี หากการด าเนินมาตรการฟื้นฟูโดย
เจ้าของกิจการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ของรัฐที่อนุญาตให้มีการประกอบกิจการดังกล่าว
ต้องเข้ามาด าเนินการแทนเนื่องจากเจ้าของ
กิจการอาจไม่มีความรู้ความสามารถในการฟื้นฟู 
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นของเจ้าของกิจการ และให้
มีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินมาตรการ

มาตรา ๖๕ ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนตาม
มาตรา ๖๔ ใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออก
ค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเดด็ขาดหรือ
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนด
ตามมาตรา ๕๕ 
 

มาตรา ๖๖ ในการออกค าสั่งห้ามใช้
ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัด
เป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” 
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หรือ “ห้ามใช้ช่ัวคราว” หรือเครื่องหมายอื่นใด 
ซึ่งเป็นท่ีรู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามี
ความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของยานพาหนะนั้นด้วย 
 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้
ตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้ยานพาหนะในขณะที่มี
เครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ฟื้นฟูต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและเจ้า
พนักงานท้องถิ่นอย่ างน้อยเดือนละครั้ งเจ้ า
พนักงานควบคุมมลพิษน าเสนอความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และเปิดเผยรายงาน
การด าเนินการดังกล่าวให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ทราบ  
 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในการประสานการปฏิบตัิราชการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษอาจด าเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตหรือการสั่งให้หยุดใช้หรือท า
ประโยชน์ด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา 
๗๘ ที่จงใจไม่ท าการบ าบดัอากาศเสีย น้ าเสีย 
หรือของเสียอย่างอื่นและลักลอบปล่อยทิ้งอากาศ
เสีย น้ าเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได ้ท าการบ าบัด
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตัง้แหล่งก าเนิด
มลพิษต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย 

(๒) เสนอแนะให้มีการด าเนินการทาง
กฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

มาตรา 82  ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติราชการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ด าเนินการเสนอแนะต่อเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายซ่ึงมีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษน้ันในการสั่งปิด พักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้ หรือด าเนินการใด 
ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมตามมาตรา 67 วรรคหน่ึง (๒) ที่
ระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษที่ยังไม่ได้ท าการ
บ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการควบคุม

๑. ความเห็นจากกการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ขอเพิ่ ม เติ มข้อความในร่างมาตรา 79 “การ
ประสานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ” เป็นดังนี้  “(3) ให้องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้วย” 

ทส. พิจารณาแล้ว เห็นควรคงตามร่าง เนื่องจาก
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมตามร่างมาตรา ๑๐ (๑) ได้อยู่แล้ว 
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แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา 
๗๒ จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดหรือ
ก าจัดตามพระราชบัญญตัินี ้ต่อเจา้พนักงาน
ท้องถิ่น 

(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสยีรวมของทางราชการซึ่ง
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้น 
 

มลพิษเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

 
 

 
 
 

 
 

 มาตรา 83  ในกรณีที่เจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบญัญัติน้ี และเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายซ่ึงมีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษน้ันไม่มีอ านาจออกค าสั่งหรือไม่มีอ านาจ
กระท าการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เมื่อ
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษได้รับค าสั่งเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไข หยุด หรือ
ระงับการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วไม่
ด าเนินการตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งระงับ
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีเป็นการเพิ่มอ านาจ
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีแหล่งก าเนิด
มลพิษที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่แล้ว เช่น 
อาคาร โรงงาน หรือสถานพยาบาล จะมีกฎหมาย
เฉพาะควบคุมไว้อยู่แล้ว จึงอาจเกิดข้อขัดแย้ง
ในทางปฏิบัติได้ 
 
๒. ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เห็นว่า อ านาจการสั่งการให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม  
ร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้อ านาจกับ ทส. ออก
ค าสั่งดังกล่าวได้ ซึ่งหลักการนี้เปลี่ยนแปลงไป 
จากหลักการเดิมที่ก าหนดอยู่ในกฎหมายฉบับ
ปัจจุบัน โดยหลักการของกฎหมายปัจจุบันระบุ 

เห็นควรคงตามร่าง เนื่องจากในบางกรณีเจ้า
พนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษบางประเภท ไม่มีอ านาจ
ออกค าสั่ งหรือไม่มีอ านาจกระท าการตาม
กฎหมายของตนส าหรับการกระท าความผิด 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
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จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษจะได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

ในมาตรา 80 (2) โดยมีสาระส าคัญว่า “ออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
ผู้ควบคุมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียจัดการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัด
อากาศเสียระบบก าจัดน้ าเสียหรือระบบบ าบัด 
ของเสีย หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน แต่
ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษน้ันเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ แจ้ งพนักงานตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน
ด าเนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ ต่ อไป  หากเจ้ า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของตนให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ได้” ซึ่งหลักการที่บัญญัติขึ้น 
ใหม่นี้จะท าให้ เป็นผลว่ากรณี เกิดเหตุ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมขึ้นในโรงงานจะมีผู้ออกค าสั่งได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมอีก 1 คน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ นอกเหนือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายโรงงาน กรณีนี้จึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  และสร้างภาระให้กับ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ จ าเป็น  ทั้ งที่
กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับเดิมได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและ
ปฏิบัติได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงรายประเด็นเพื่อประกอบการจัดท า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๑๑๒ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรตัดออก เนื่องจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ไม่ได้เป็นผู้ออกใบอนุญาตด าเนินกิจการ จึงไม่ควร
มีอ านาจในการสั่ งระงับกิจการ นอกจากจะ
ก าหนดให้แหล่งก าเนิดมลพิษต้องขอใบอนุญาต
การปลดปล่อยมลพิษจากเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ เช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ปนเปื้อน โดยน าแบบอย่างกฎหมายของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้ เนื่องจากปัจจุบันการ
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องรอคดี
สิ้นสุด และไม่สามารถน าเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ได้ ท าให้การปนเปื้อนเพิ่มขึ้น และแพร่กระจาย
ไป สร้างผลกระทบมากขึ้น และแก้ไขได้ยากขึ้น 
 

ส่วนที ่๘ 
ค่าบริการและค่าปรบั 

ส่วนที่ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร 

  

 มาตรา 88 เพ่ือประโยชน์ในการ
ก าจัดและลดมลพิษที่ถกูปล่อยสูส่ิ่งแวดล้อมให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโครงการ
หรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการหรือกิจการน้ัน 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ การเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวแล้ว จะน าเงินที่ได้จัดเก็บไว้ที่ใด และ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าว 
อย่างไร 
   ๑.๒ การก าหนดค่าธรรมเนียมด้านมลพิษ 
นอกจากการก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการแล้ว ควรน าลักษณะทาง

ทส. พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
(๑) การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษปีในอัตรามลพิษปีละ 10,000 บาท ต่อ
ตันมลพิษ เป็นอัตราขั้นสูงในการก าหนด ซึ่งการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ
จ า เป็นต้องมี การศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์ วิจัย และค านวณความคุ้มค่า 
ประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้การ
ก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความเหมาะสม
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 หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขระยะเวลา 
อัตราค่าธรรมเนียม การลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตามวรรค
หน่ึง ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือ
กิจการน้ัน และน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ใน
กิจการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

ภูมิศาสตร์มาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อพิจารณา
เรื่องขีดความสามารถในการรองรับโครงการต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนั้น 
   ๑ .๓  กรณี ร่ าง พ.ร.บ . นี้ ก าหนดให้ มี อั ตรา
ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ อาจซ้ าซ้อนกับ 
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน ามาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการควบคุมมลพิษ (ภาษี
สิ่งแวดล้อม) ที่ด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง 
 
๒. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๒.๑ ไม่เห็นด้วยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การปล่อยมลพิษปีละ 10,000 บาท ต่อตันมลพิษ 
เนื่องจาก 
     - มีรายละเอียดที่ต้องศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์ 
     - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
จะต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกินความจ าเป็น และมี 
ผลต่อความสามารถการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศ และควรเก็บ แบบเหมาจ่าย ส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษเล็ก และแบบเหมาจ่าย ผนวก 
กับปริมาณมลพิษที่ปลดปล่อย ส าหรับแหล่งก าเนิด
มลพิ ษใหญ่  ซึ่ งปั จจุบั นผู้ ประกอบการหลาย
อุตสาหกรรมได้จ่ ายค่ าธรรมเนี ยมเข้ากองทุน 
ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า 
ตามหน่ วยปริมาณการผลิตต่ อปี  และ สินค้ า 

และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
และควบคุมมลพิษอย่างสมดุลอยู่แล้ว  ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษเป็นมาตรการ
ใหม่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  สอดคล้องกับ
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เนื่องจากมีผล
การศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศว่า
อัตราค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษดังกล่าว
มคีวามเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้ 
     - TDRI ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมจากปริมาณมลพิษในประเทศไทยที่
ประมาณปีละ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
     - ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ
ให้เก็บภาษีมลพิษทางน้ าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทต่อ
รายจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันมลพิษ (เน้น 
BOD และ TSS) ข้อเสนอของส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังในปี ๒๕๕๗ เสนอให้เก็บที่อัตราสูงสุด 
๑๖ บาท ต่อ ลบ.ม. 
     - ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ 
ให้เก็บภาษีมลพิษทางอากาศตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – 
๕๐,๐๐๐ บาทต่อรายจนถึง ๒,๕๐๐ บาทต่อ 
ตันมลพิษ (เน้น SOx NOx และ TSP) อัตราการ
เก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษในลักษณะ
เดียวกันของต่างประเทศ เช่น เดนมาร์ก ๔๘๙  
บาท ต่ อตันคาร์บอน และ ๐.๑๐๙ บาทต่อ
ตันซัลเฟอร์ สวีเดน ๔,๑๓๖ บาทต่อตันคาร์บอน 
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บางรายการ อาทิ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศที่ ใช้ในรถยนต์  และแบตเตอรี่  
เป็นสินค้าที่ เสียภาษีสรรพสามิตบนหลักเกณฑ์ 
เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
ที่มีผลบั งคับใช้ตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม 2559  
กรมสรรพสามิต ได้จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจาก 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่ งเป็นการ
จั ดเก็ บภาษี โดยพิ จารณ าจากผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างชัดเจน นอกจากนี้กรม
สรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบในด้านอื่นๆ ได้แก่
อุตสาหกรรม ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้มีส่วน 
ได้เสียอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่สินค้า
ประเภทดังกล่าวควรได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บ
เงินเข้ากองทุนสิ่ งแวดล้อม เพื่อไม่ ให้ เกิดภาระ
ซ้ าซ้อนกับผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภคสินค้า
ยานยนต์ อันจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการ
แข่ งขันของผู้ประกอบการลดลง จนเกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้  
     - การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติทาง
เศรษฐกิจ การลงทุน และความเป็นธรรมของ
ผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์  โดยประกอบกิจการ 
ตามข้อกฎหมายทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมการ 
ก่อมลพิษ แต่ ถ้ าลูกค้ าของผู้ ประกอบการน า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ญี่ปุ่น ๕,๕๑๓ บาทต่อตันคาร์บอน และจีนได้
ก าหนดการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในปี 
๒๕๕๘ 
(๒) อัตราสูงสุดในการก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ปล่อยมลพิษได้ก าหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติ
นี้แล้ว 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษไม่ใช่
มาตรการเชิงลงโทษ แต่เป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้ก่อให้เกิดมลพิษทุกประเภทที่จะต้องมีส่วนร่วม 
ไม่ว่าจะปล่อยมลพิษมากหรือน้อย และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก็เป็นหลักการที่ต่างประเทศ
ยอมรับและถือปฏิบัติ  เช่น ประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น 
   ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษ รัฐจะพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้าน  
ทั้งหลักวิชาการ เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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แล้วก่อให้เกิดมลพิษค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีไม่ควร
ถูกผลักภาระให้ ผู้ ประกอบการซึ่ งเป็ นผู้ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
     - การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
ควรจ ากัดเฉพาะผู้ประกอบการที่มีปัญหาหรือกรณี 
ที่มีการปล่อยมลพิษเกินที่ก าหนด เท่านั้น ไม่ควร
หมายรวมผู้ประกอบการที่ด าเนินการตามข้อก าหนด 
ในกรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  
เช่น เกินร้อยละ 80 ของเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม 
   ๒.๒ การจัดเก็บค่ าธรรมเนี ยมในการปล่อย 
มลพิษ จะต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกินความจ าเป็น 
และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้มีจ่ายค่าธรรมเนียม
เข้ากองทุนที่ เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามหน่วยปริมาณการผลิตต่อปีตาม
มาตรา 97 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550เพื่อชดเชยและอุดหนุนให้ 
กับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่ งได้
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือเพื่อให้มี 
การให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงหรือเพื่อส่งเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ
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ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย เพื่อ
ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความ
ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางรายการ อาทิเช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์ 
และแบตเตอรี่ เป็นสินค้าที่ เสียภาษีสรรพสามิต 
บนหลักเกณฑ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการปรั บ โครงสร้ างภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม 2559 ทางกรมสรรพสามิต ได้จัดเก็บภาษี
โดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมโดยตรงอย่างชัดเจน อีกทั้ งกรม
สรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบในด้านอื่นๆ ได้แก ่
อุตสาหกรรมผู้บริโภค เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการที่สินค้าประเภท
ดังกล่าวควรได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดภาระซ้ าซ้อนกับ
ผู้ประกอบการตลอดจนผู้บริโภคสินค้ายานยนต์  
อันจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการลดลงจนเกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจของประเทศได้ 
   ๒.๓ ควรระบุเพิ่มให้คณะกรรมการควบคุม
มลพิษพิจารณาก าหนดค่าเพดานการปล่อยมลพิษ
ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
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ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น และเสนอให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการน าค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ไปใช้
ประโยชน์ 
   ๒.๔ การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติทาง
เศรษฐกิจ การลงทุน และความเป็ นธรรมของ
ผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์  โดยประกอบกิจการ 
ตามข้อกฎหมายทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมการ 
ก่อมลพิษ แต่ถ้าลูกค้ าของผู้ประกอบการน า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
แล้วก่อให้เกิดมลพิษ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ไม่ควร
ถูกผลักภาระให้ ผู้ ประกอบการซึ่ งเป็นผู้ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 
๓ . ข้ อคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/กลุ่มสานพลัง
ประชารัฐ ตามที่กระทรวงฯ ได้ช้ีแจงในที่ประชุม
รับฟั งความคิดเห็น เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 
2560 ที่ผ่านมาว่า หากรัฐจะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ รัฐจะพิจารณา
ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น  ทั้ ง ห ลั ก วิ ช า ก า ร 
เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี การซ้ าซ้อนกับการที่ผู้ประกอบการ
ต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในท านองเดียวกัน
จากกฎหมายอื่น เพื่อน ามาออกหลักเกณฑ์และ
อัตราในการเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้  ควรมี
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มาตรการส่งเสริมหรือจูงใจให้มากขึ้น ครอบคลุม
ตั้งแต่ผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคขั้นปลายด้วย ซึ่งการ
ปรับปรุงเนื้อหา ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยใน
แง่ของบริบทการบังคับใช้กฎหมายที่ควรจะ
ด าเนินมาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้น้ าหนัก
มาตรการส่งเสริมมากกว่าการใช้มาตรการบังคับ
หรือบทลงโทษ เพราะหากมาตรการส่งเสริมใช้
ได้ผล จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึง
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากเป็นการก าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ  มี
มาตรการเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อ
เกิดเหตุหรือหากมีเหตุหลีกเลี่ยงการถูกกฎหมาย
บังคับ ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และควรเพิ่มเติมกรอบหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นในร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและเช่ือมั่นแก่ภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการ 
 
 

มาตรา ๘๘ ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการ
ระบบบ าบดัน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และ

มาตรา 90  ในเขตท้องที่ใด ซ่ึงได้จัด
ให้มีการก่อสร้างและให้บริการระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดมลพิษของหน่วยงานของรัฐ โดยเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินจากกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการ

๑. ความเห็นของกระทรวงพลังงาน  
เห็นว่า การก าหนดค่าบริการในการให้บริการ
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษของหน่วยงานของรัฐ
อาจมีความทับซ้อนกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ

บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีความซ้ าซ้อนกับร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการในการจัดการปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
ของกระทรวงสาธารณสุข 
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เงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนด
อัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจดัของเสียรวม
ดังกล่าว 

 
การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาตโิดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนด
อัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในเขตท้องที่ท่ีเป็น
ที่ตั้งของระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรค
หนึ่ง จะก าหนดเป็นอัตราเดียวหรือก าหนดให้
แตกต่างกันในแต่ละเขตท้องท่ีก็ได้ 

 
 

ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยของกระทรวงสาธารณสุข 

หมวด ๕ 
มาตรการส่งเสรมิ 

หมวด 6 
มาตรการส่งเสรมิ 

  

มาตรา ๙๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดซึ่งมีหน้าทีต่าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย 
ระบบบ าบดัน้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียอย่าง
อื่น รวมทั้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวสัด ุ
ที่จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพษิน้ัน หรือผู้รับ
จ้างให้บริการซึ่งได้รับอนญุาตตามพระราชบัญญัติ
นีม้ีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทาง
ราชการได้ดังต่อไปนี ้

(๑) การขอรับความช่วยเหลือดา้นอากร 
ขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ หรือวัสดุ

มาตรา 92  เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพษิ
ผู้ใดมีหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินีห้รือตาม
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบ
บ าบัดหรือก าจดัมลพิษ รวมทั้งอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธกีารอื่นใด 
ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการมสีิทธิขอรับการ
สง่เสริมและช่วยเหลือจากทางราชการได้ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) การขอรับความช่วยเหลือดา้นอากร
ขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จ าเป็นที ่
ไม่สามารถจัดหาไดภ้ายในราชอาณาจักร 

๑. ความเห็นจากกการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรมีมาตรการส่งเสริม/จูงใจให้มากขึ้น ครอบคลุม
ตั้ งแต่ผู้ผลิต ไปถึงผู้บริ โภคขั้นปลายด้วย การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยในแง่
ของบริบทการบังคับใช้กฎหมาย ที่ควรจะด าเนิน
มาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และควรให้
น้ าหนักมากกว่าการใช้มาตรการบังคับหรือบทลงโทษ 
เพราะหากการส่ งเสริมใช้ ได้ ผล จะส่ งผลดี ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติ งานของ 
เจ้ าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่  เนื่ องจากเป็นการ
ก าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการเชิงป้องกัน 

รับทราบข้อเสนอแนะและความเหน็ 
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ที่จ าเป็นซึ่งไมส่ามารถจัดหาได้ภายใน
ราชอาณาจักร 

(๒) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นผู้ตดิตั้ง ควบคุมหรือด าเนินงานระบบบ าบดั
อากาศเสีย ระบบบ าบดัน้ าเสียหรอืระบบก าจัด
ของเสีย ในกรณีทีไ่ม่สามารถจัดหาและว่าจ้าง
บุคคลทีม่ีคณุสมบัติที่จะเป็นผูค้วบคุมเครื่องจักร 
อุปกรณ ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภ้ายในราชอาณาจักร 
รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นท่ีจะ
เกิดขึ้น เนื่องจากการเข้ามาปฏิบตัหิน้าท่ีเป็น 
ผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 
 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษทีไ่มม่ีหน้าที่ตามกฎหมายดงักล่าวในวรรค
หนึ่ง แต่ประสงค์ทีจ่ะจัดใหม้ีระบบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ของตนเอง เพื่อท าการ
บ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสียอย่างอื่นที่
เกิดจากกิจการ หรือการด าเนินกิจการของตนมี
สิทธิที่จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทาง
ราชการตามวรรคหน่ึงได ้

 
 
 
 

(๒) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการ
หรือผู้เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศเขา้มาปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นผู้ตดิตั้ง ควบคุม หรือด าเนินงานระบบ
บ าบัดหรือก าจดัมลพิษ หรือใช้การจัดการมลพิษ
ด้วยวิธีการอื่นใด ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาและ
ว่าจ้างบุคคลซ่ึงมีคณุสมบัติที่จะเปน็ผู้ควบคุม
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภ้ายในราชอาณาจักร 
รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นท่ีจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัตหิน้าท่ีเป็น 
ผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 

 
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษใดไม่มหีน้าท่ี

ตามกฎหมายตามที่บัญญัติไวใ้นวรรคหนึ่ง แต่
ประสงค์ที่จะจัดให้มรีะบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ของตนเอง เพื่อท าการบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 
หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธกีารอื่นใดที่เกิด
จากกิจการหรือการด าเนินกิจการของตนมีสิทธิที่
จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลอืจากทาง
ราชการตามวรรคหน่ึงได ้   
 

มากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุหรือหากมีการ
หลีกเลี่ยงการถูกกฎหมายบังคับ ย่อมเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
๒. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน 
กอสส. บทลงโทษมาตรานี้ควรครอบคลุมถึง 
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
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 มาตรา 94 เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ใด มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการหรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบ
หรือกระบวนการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือ
ได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจากกองทุน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุน
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุ
มลพิษและความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๑.๑ เจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใด 
มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือ
กระบวนการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนด มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใน 
การปล่อยมลพิษ หรือได้รับเงินอุดหนุนในการ
ด าเนินการจากกองทุนนอกเหนือจากการได้รับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนแล้ว  
   ๑.๒ ควรมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เพิ่ม “สิทธิในการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และยกเว้นอากร
ขาเข้าเครื่องจักร” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
   ๑.๓ การเพิ่มมาตรการส่งเสริมเป็นหลักการที่ดี 
อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมตั้งแต่ระดับ
ผู้ผลิตไปจนถึงระดับผู้บริโภคขั้นปลายด้วย โดยควร
จะด าเนินมาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เพราะจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
เห็นควรให้เพิ่มมาตรการอื่นๆ เช่น การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ และอากรขาเข้าเครื่องจักร

(๑) เหตุผลในการเสนอร่างมาตรานี้ว่าเป็นการ
เพิ่มเติมหลักการส่งเสริมให้เจ้าของโครงการ 
กิจการใดมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือ
ได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการใน
การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
(๒) ข้อเสนอแนะให้มีการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เป็น
รายละเอียดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอยู่
แล้ว 
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ส าหรับ ใช้ ในโครงการดั งกล่ าว  เพื่ อจู งใจให้
ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภคสนใจและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้  เห็นควรให้ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการผลิตและผลิตสินค้า
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน  
 

 หมวด 7 
การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
 

  

 มาตรา 95 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคมุมลพษิมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภท
ของกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ซ่ึงมีหน้าท่ีวาง
ประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
ควรปรับปรุงเป็นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรการอื่นเข้าร่วมด้วย เช่น  
   ๑ .๑  การวางประกันความเสี่ยงเพื่ อความ
เสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม  ก าหนดเฉพาะการ
ประกอบกิจการซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศน์ ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องวาง
หลักประกันความเสี่ยงเพื่อความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นพันธบัตร หรือเงินประกันความ
เสี่ยง หรือสัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอนุญาต
ให้ประกอบกิจการนั้น เพื่อประกันว่าจะปฏิบัติ
ตามหลัก เกณ ฑ์และเง่ือนไขการอนุญ าตให้

ทส. ได้เพิ่มเติมหลักการ การวางหลักประกัน
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม  
โดยก าหนดให้น ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
มาใช้เป็นมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยก าหนดให้มีการวางประกันความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้กิจการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต มี
หน้าที่ วางหลักประกันความเสี่ยงหรือความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องเป็นเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มากพอส าหรับใช้ในการชดใช้ และ
เยียวยา ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ซึ่งมีความเหมาะสม
กับกิจการที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

มาตรา 96 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคมุมลพษิมีอ านาจ ออก
ประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ ์เง่ือนไข 
จ านวนเงิน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการวาง
ประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
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สิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการตามมาตรา 95 ซ่ึงมี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของตน 

 
ในการออกประกาศตามวรรคหน่ึง  

ให้ค านึงถึงขนาดของกิจการหรือกิจกรรมที่
ก าหนดให้ต้องประกันความเสี่ยง ผลกระทบที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิตและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและบุคคลซึ่งได้รับ
ผลกระทบ รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในพ้ืนที่ท่ีประกอบกจิการให้กลับสู่สภาพเดิม 

 

ประกอบกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผลกระทบดังกล่าวอัน
เป็นผลจากการประกอบกิจการนั้น  
    ๑.๒ ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษนอกจาก
เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ต้องจ่ายแล้ว ควรก าหนดให้
สามารถเรียกเก็บกับผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อ
มลพิษด้วย เช่น ผู้น าเข้าสารเคมีที่จะก่อให้เกิด
มลพิษตกค้าง หรือผู้ ได้ รับประโยชน์จากการ
ปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามหลัก BPP: 
Beneficial Pay Principle ผู้ ได้รับประโยชน์จาก
การก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
 
๒. ความเห็นที่ได้จากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐ ก าหนดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบ โดยน า
หลักการวางเงินประกัน มาใช้ 
 
๓. ความเห็นจากช่องทางอื่นๆ  
การเพิ่มรายละเอียดและหลักการส าคัญในการ
วางเงินประกันความเสี่ยง ก่อนที่จะมีโครงการฯ 
เพื่อเป็นเงินในการเป็นหลักประกันในการป้องกัน 
การชดเชยค่าเสียหาย ตลอดจนการเยียวยา และ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสุขภาพประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมใดๆของโครงการฯ หรือส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งแวดล้อมหรือเกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษ 
 

มาตรา 97 การวางประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในกิจการตาม
มาตรา 95 ต้องกระท าก่อนการเริ่มประกอบ
กิจการ และเมื่อการประกอบกิจการสิ้นสุดลง  
ผู้ประกอบกิจการมสีิทธิได้รับหลกัประกันคืน
พร้อมดอกผล 

 
ส าหรับกจิการที่ด าเนินอยู่แล้วก่อน

กฎหมายน้ีใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการวาง
ประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม เมื่อต่อใบอนุญาตประกอบกจิการ 
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มาตรา 98 หากผู้ประกอบกิจการตาม
มาตรา 95 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการอนุญาตให้ประกอบกจิการน้ัน หรือ
ฝ่าฝืนกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าการดังกล่าว
จะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของตนหรือไม่ก็ตามให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบมีอ านาจยึดหลักประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี 
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

หากการยึดหลักประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึง 
เป็นการยึดหรือเรียกร้องเพียงบางส่วน ให้ผู้
ประกอบกิจการมีหน้าท่ีวาง ประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้เต็มตาม
จ านวนที่ก าหนด หลักประกันความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงท่ี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้ยึดหรือเรียกร้อง  
ให้ใช้ส าหรับเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการที่วางประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้ัน 

 
การยึดหลักประกันความเสี่ยงหรอื

ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหน่ึงไม่
เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองรฐัหรือ

 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงรายประเด็นเพื่อประกอบการจัดท า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... หน้า ๑๒๕ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
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บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบ
กิจการดังกล่าวในอันที่จะเรียกคา่เสียหาย
ส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินในหลักประกัน
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่
ถูกยึดหรือเรียกร้องไปแล้ว 
 

หมวด ๖ 
ความรับผิดทางแพ่ง 

หมวด 8 
ความรับผิดทางแพ่ง 

  

มาตรา ๙๖ แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด
หรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือ
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหาย
ด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพือ่การนั้น ไม่ว่า
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิด
จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
หรือไม่กต็าม เว้นแต่ในกรณีทีพ่สิูจน์ได้ว่ามลพิษ
เช่นว่านั้นเกิดจาก 

(๑) เหตสุุดวิสยัหรือการสงคราม 
(๒) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือ 

เจ้าพนักงานของรัฐ 
(๓) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของ 

ผู้ทีไ่ดร้ับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของ

มาตรา 99  แหล่งก าเนิดมลพิษใด
ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย 
หรือเป็นเหตุให้ทรัพยส์ินของผู้อื่นหรือของรัฐ
เสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นมีหน้าท่ีต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนัน้ ไม่ว่าการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิน้ันจะเกิดจาก
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไมก่็ตาม เว้นแตจ่ะ
พิสูจน์ได้วา่มลพิษเช่นว่านั้นเกดิจาก 

(๑) เหตสุุดวิสยั 
(๒) การสงคราม 

(3) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(๔) การกระท าหรือละเว้นการกระท า
ของผูซ่ึ้งได้รับอันตรายหรือความเสียหาย 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ เห็นควรให้คงค าว่า"ผู้ครอบครอง" ในมาตรา 
๙๖ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งครอบคลุม
ครบถ้วนกว่า  
   ๑.๒ เห็นควรคงถ้อยค าในวรรคท้ายของมาตรา 
96 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ไว้ กรณีการ
ก าหนดให้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หน้าที่ต้องรับผิด ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัด
มลพิษท่ีเกิดขึ้นด้วย และเพื่อว่าค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายที่เรียกเก็บจะได้ครบถ้วนและรัฐ 
ไม่เสียหาย 
 
 
 

 
(๑) นิยามค าว่า “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” 
รวมถึง ผู้ครอบครองแล้ว และหลกัการตาม
วรรคท้ายหลักการดังกล่าวได้น าไปบัญญัตไิว้ใน
ร่างพระราชบญัญัตินี้แล้ว 
(๒) ในร่างฯ มาตรานี้ ได้น าหลักกฎหมายเรื่อง
ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้
บั งคั บ  ซึ่ งหลั กความรั บผิ ด โดย เคร่ งครั ด 
หมายความถึง การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่ งก าเนิ ดมลพิ ษที่ ก่ อให้ เกิ ด  หรื อ เป็ น
แหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก าเนิด
ของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  
อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน 
ของผู้อื่นหรือรัฐเสียหาย ด้วยประการใดๆ มี
หน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ 
การนั้น ดังนั้น หน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น
ว่า การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษมิได้
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บุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดย
อ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษนั้น 

 
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนดิมลพิษมีหน้าที่ต้อง
รับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการ
ขจัดมลพิษที่เกดิขึ้นนั้นด้วย 

 

 ๒. ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เห็นว่า เรื่องความรับผิดทางแพ่งที่มิ ได้ก าหนด 
ภาระการพิสูจน์ในคดีสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ท าให้
ภาระการพิสูจน์เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี 
การพิจารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลักฐาน 
มาตรา 84/1 โดยอาศัยหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้น 
น าสืบการด าเนินคดี เพื่ อเรียกร้องค่ าเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติประสบปัญหาเกี่ยวกับการน าสืบ
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดขึ้น
จากผู้ใด หรือสาเหตุใดจึงควรก าหนดเป็นข้อยกเว้น
เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นให้ผู้ที่ก่อความเสียหาย
เป็นผู้น าสืบหักล้างว่าตนมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความ
เสียหายนั้น 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้ ... เว้นแต่จะพิสูจน์ 
ได้ว่ามลพิษ เช่นว่านั้นเกิดจาก (1) เหตุสุดวิสัย 
(2) การสงคราม (3) การกระท าตามค าสั่งของ
รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4) การกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหาย เห็นว่า กรณีที่เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายในข้อ (4) ที่บัญญัติแตกต่างจากมาตรา 
96 ตาม พ.ร.บ.เดิม โดยตัดค าว่า "หรือของบุคคล
อื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษน้ัน" 

เกิดจากการกระท าของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ จึงเป็นภาระการพิสูจน์ของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
อยู่แล้ว ผู้ที่ ได้รับความเสียหายเพียงแต่แสดง 
ให้ศาลเห็นว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นและตน
ได้รับความเสียหายเท่านั้น 
(๓) เห็นควรให้คงตามร่าง เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษตามหลักความรับผิดอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษสามารถไล่เบี้ย
กับบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจาย
กระจายของมลพิษนั้น 
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ออกไปนั้น ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของแหล่งก าเนิด 
ซึ่งมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษ จึงควรก าหนดไว้
เช่นเดิม คือ "(4) การกระท าหรือละเว้นการ
กระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหาย
เองหรือของบุคคลอื่น  ซึ่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั้น" จะเป็นธรรมมากกว่า
และชัดเจนอยู่แล้ว  
 
๔. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่  ๑๗ ก.ค. 
๖๐ ร่างกฎหมายฉบับนี้ขาดบทบัญญัติว่าด้วย 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเป็นผู้พิสูจน์ 
ว่าตนไม่ได้ท าให้มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  
การควบคุมมลพิษทั้งในเชิงความเข้มข้น และ
ปริมาณการปล่อยรวม ตลอดจนการก าหนด
มาตรฐานการปล่ อยมลพิ ษที่ ต้ องค านึ งถึ ง
ความสามารถในการรองรับของพื้นที ่
 

 มาตรา 100 ในกรณีเจ้าของโครงการ
หรือกิจการหลีกเลี่ยงหรอืมิได้ปฏบิัติตาม
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 58 
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินการตาม
มาตรการน้ัน 

๑. ความเห็นจากการรบัฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. 
๖๐  
   ๑.๑ การด าเนินงานในเรื่องการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และมีกลไก ก ากับ ลงโทษหน่วยงาน 
ทั้งรัฐและเอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการในกรณี
ต่าง ๆ เช่น กรณีหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตาม

ทส. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยได้
เพิ่มเติมมาตรการลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งมาตราในหมวด
บทก าหนดโทษ 
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กรณีเจ้าของโครงการหรือกจิการใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
ผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด เจ้าของ
โครงการหรือกิจการมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าสินไหมหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่
ว่าจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของเจ้าของโครงการหรือกิจการหรือไม ่
ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการเช่นว่าน้ันเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัย 
(2) การสงคราม 
(3) การกระท าตามค าสั่งของรฐับาล

หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(4) การกระท าหรือละเว้นการกระท า

ของผู้ซ่ึงได้รับอันตรายหรือความเสียหาย 
 
 

มาตรการฯ จะด าเนินการอย่างไร แม้ว่าจะมีการ
น าเสนอหน่วยงานดังกล่าวต่อที่ประชุมกก.วล.  
ก็ยังไม่มีการด าเนินการ หรือกรณีเจ้าของโครงการ
หรือกิจการที่ไม่ด าเนินการตามมาตรการฯ และ
หน่วยงานอนุมัติอนุญาต ก็ไม่ได้ก ากับดูแล ทส.  
จะด าเนินการอย่างไร และสามารถมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้ามาช่วยด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบได้หรือไม่ 
   ๑.๒ ควรก าหนดมาตรการลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
๒. ความเห็นของนักวิชาการอิสระ 
บทลงโทษต่ออ านาจหน้าที่ของเจ้าของโครงการ
หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 มาตรา 102 เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา 99 และผู้มีหน้าท่ีต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 101 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายในอัตราไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่แท้จริง รวมท้ังต้องรบัผิดชอบ 

๑. ความเห็นของ กก.วล. 
   ๑.๑ กรณีการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาล เป็นการก้าวล่วงอ านาจของ
ศาลหรือไม่  
   ๑.๒ เห็นว่า ในการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาล สามารถกระท าได้ 

(๑) ทส. ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานอัยการสูงสุด  
และข้อเสนอแนะของหน่วยงานอ่ืน ดังนี้ 
     - การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
ให้ชดใช้ในอัตราไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย
แท้จริง โดยน าหลักการก าหนดค่าเสียหายเชิง
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ในค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
หน่วยงานของรัฐในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น 
และการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไป
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม
ด้วย  ทั้งน้ี ในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ร่างกายหรือสขุภาพอนามัย และในเวลาที่
พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหย่ังรู้ได้แน่ชัดว่า
ความเสียหายน้ันมีเพียงใด ศาลอาจก าหนดใน
ค าพิพากษาหรือค าสั่งว่ายังสงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะ
แก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งน้ันอีกภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับ
แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการ
แก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เห็นสมควรเข้าด าเนินคดีต่อเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของ
มลพิษ หรือเมื่อได้รับค ารอ้งขอจากผู้เสียหาย
ตามมาตรา 99 ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นว่าการด าเนินคดีน้ันจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเป็นส่วนรวมคณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอัยการสูงสุด เพ่ือให้มีหน้าท่ี
ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่เจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็น
แหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย

เนื่องจากความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม อาจไม่
ปรากฏความเสียหายทันที  
   ๑.๓ เห็นว่า การก าหนดเครื่องมือต่างๆ ในร่าง 
พ.ร.บ. นี้ยังไม่เป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย และเห็นควรเพิ่มหลักการผู้รับประโยชน์
เป็ น ผู้ จ่ าย  (PES : Payment for Ecosystem 
Services) ในร่าง พ.ร.บ. นี ้
 
๒. ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด 
เห็ นว่ า ความรับผิดทางแพ่ ง ในวรรคสอง ให้
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ  อนุญาตหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เสียหายหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องที่  กก.วล.
มอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขจัดมลพิษที่ เกิดขึ้น 
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
รวมทั้งด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน การฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมในลักษณะดังกล่าว 
ควรมอบให้พนักงานอัยการด าเนินคดีแทนและ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนของปัจเจกชน บุคคลอาจ
รวมกันฟ้องในลักษณะคดีแบบกลุ่มก็ไดห้ลักเกณฑ์
และวิธีการในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแบบกลุ่มโดยพนักงาน
อัยการมีอ านาจด าเนินคดีได้เช่นเดียวกัน ในการ
ด าเนินคดีในศาล ให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้อง
เรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความ

ลงโทษ (Punitive Damages) เพื่อลงโทษผู้กระท า
ผิดและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
กรณีที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร 
เข้าด าเนินคดีต่อเจ้ าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
เกี่ยวกับการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ 
และเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเป็นส่วนรวมคณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานให้พนักงานอัยการ
มีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ได้รับความเสียหายจากแหล่งก าเนิดมลพิษตาม 
ที่ร้องขอได้ด้วยและในการนี้ให้รับยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งปวง 
     - ก าหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้ด าเนินการ
ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบ (หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ 
อนุญาต/หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเสียหาย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย) 
(๒) ผลที่ เกิดจากความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
อาจจะไม่แสดงความเสียหายทันที การก าหนด 
ให้ศาลสามารถสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษา 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของมลพิษในศาลได้ และในการน้ี ให้พนักงาน
อัยการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีอนุมัติ 

อนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ี
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ
ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้ง
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ 
 

ในการด าเนินการขจัดมลพิษหรือฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตามวรรค
สาม ให้ด าเนินการประสานเพ่ือใช้เงินจาก
กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผูม้ีหน้าท่ี
รับผิดชอบ แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้
สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการ และให้หน่วยงานดังกล่าวมี
หน้าท่ีติดตามและเรียกร้องค่าใชจ้่ายคืนกองทุน
ไปพลางก่อน 

เสียหายจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามที่ร้องขอได้
ด้วยและในการนี้ให้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง
ปวง โดยวิธีการมอบให้พนักงานอัยการด าเนินคดี
แทนและการยกเลิกค่ าฤชาธรรมเนี ยมในการ
ด าเนินคดีใช้หลักการเดียวกับการด าเนินคดีคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 
๓. ความเห็นจากการรับฟังผ่านเว็บไซต์ 
   ๓.๑ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
ให้ชดใช้ในอัตราไม่ เกินสองเท่าของค่าเสียหาย
แท้จริง โดยน าหลักการก าหนดค่าเสียหายเชิง
ลงโทษ (Punitive Damages) เพื่อลงโทษผู้กระท า
ผิดและเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้น และควร
เพิ่ ม เติ มหลักการเรื่ องค่ าเสี ยหายเชิงลงโทษ 
Punitive Damage เข้าไปด้วย โดยศาลจะเป็นผู้
พิจารณาว่าสมควรเพิ่มค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่ 
   ๓.๒ การสงวนค าพิพากษาของศาล กรณีไม่อาจรู้
ได้แน่ชัดว่าความเสียหายนั้นมีเพียงใด เนื่องจาก
ความเสียหายบางกรณี  เช่น ความเสียหายทาง
ร่างกาย อาจจะไม่ส่งผล ณ ขณะที่เกิดเหตุหรือ
ขณะที่ฟ้องร้องศาลสามารถสงวนการเปลี่ยนแปลง
ค าพิพากษาภายในระยะเวลา ๑๐ ปี หรือระยะเวลา
ที่ผู้เช่ียวชาญให้ความเห็น (ซึ่งกรณีหลังอาจเกิน 
๑๐ ปี ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานทางวิชาการช้ีให้เห็น) 
 

ไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อ
ผู้เสียหาย และเป็นการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม 
(๓) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ได้ก าหนดอยู่
ในหมวดความรับผิดทางแพ่ง และหลักการผู้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในเรื่องค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ หรือกิจการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔. ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และของส านักงาน 
กอสส. ชุมชนหรือประชาชนควรสามารถฟ้อง
เรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่ายของตน 
ในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย มิใช่
จ ากัดแต่รัฐเท่านั้น เนื่องจากท่ีผ่านมาเคยมีกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ท าหน้าท่ีในการขจัดมลพิษ 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด 9 
บทก าหนดโทษ 

  

 มาตรา 106  ผู้ใดก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการหรือกิจการกอ่นเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท และ
ปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงแสนบาท หากยัง
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการใน
ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ความตามวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับใน

กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจการของส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกจิ ที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาของส่วนรวม 
 
 
 

๑. ความเห็นของ กก.วล.  
การก าหนดบทลงโทษกรณีผู้ก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการหรือกิจการก่อนเสนอรายงาน...นั้น ควร
เปลี่ยนเป็น “ก่อนอนุมัติรายงาน...”   
 

รับข้อสังเกตดังกล่าว เนื่องจาก การพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ คชก. เป็นการให้ความเห็นชอบ
ทางวิชาการ ไม่ ใช่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาต 
ให้ด าเนินโครงการ  
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 108  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 67 วรรค
หน่ึง (๒) ผู้ใดระบายหรือปล่อยท้ิงมลพิษที่ยัง
ไม่ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดในมาตรา 67 วรรคหน่ึง (๑) หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รฐัมนตรีประกาศ
ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะตอ้งถูก

ควบคุมตามมาตรา 67 วรรคหน่ึง (๒) ผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคหน่ึง 
(๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรค

หน่ึง และวรรคสอง กระท าในเขตควบคุมมลพิษ 
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ 
ทั้งจ าท้ังปรับ 

 
ในการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนตาม

วรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม เมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องคดีอาญาให้เรียกค่าเสียหายตาม
มาตรา 99 มาตรา 101 ไปในคราวเดียวกัน 

 

๑. ความเห็นจากการรับฟังเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐ 
การด าเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาตามที่ก าหนด
ในร่างพระราชบัญญัตินี้  ควรก าหนดให้พนักงาน
อัยการการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
นี ้และสามารถยื่นค าขอท้ายฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย
ไปในคราวเดียวกัน เทียบเคียงบทบัญญัติที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทส. รับข้อเสนอแนะ และได้เพิ่มเติมข้อความ 
ในวรรคท้าย ดังนี้ “ในการด าเนินคดีอาญาแก่
ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม เมื่อ
พนั กงานอั ยการยื่ นฟ้ องคดี อาญาให้ เรี ยก
ค่าเสียหายตามมาตรา 99 มาตรา 101 ไปใน
คราวเดียวกัน” 
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